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ABSTRAK
Kewirausahaan mempunyai peran penting didalam dunia pendidikan,
terutama pada mahasiswa IAIN Metro. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
mempunyai visi mampu melahirkan para sarjana muslim dengan kemampuan
praktis dan professional. Perguruan tinggi IAIN Metro seharusnya lebih fokus
pada bagaimana mahasiswa mampu memahami tentang profil kewirausahaan
untuk mencapai orientasi kemasa depan yaitu bisa menciptakan lapangan
pekerjaan. Minat kesungguhan yang minim untuk berwirausaha harus tertanam
pada mahasiswa FEBI IAIN Metro. Karena dengan berwirausaha merupakan
investasi modal untuk mempersiapkan para mahasiswa dalam memulai bisnis
baru, melalui integrasi pengalaman, ketrampilan, dan pengetahuan untuk
mengembangkan dan memperluas sebuah bisnis. Sehingga mahasiswa mampu
memberdayakan dirinya untuk dapat menciptakan sebuah lapangan pekerjaan
sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) faktor yang mempengaruhi
minat kewirausahaan bagi mahasiswa FEBI Prodi Esy IAIN Metro. (2) kondisi
kewirausahaan mahasiswa FEBI Prodi Esy IAIN Metro ditinjau dalam Perspektif
Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Variabel penelitian ini adalah faktor-faktor minat kewirausahaan sebagai
variabel bebas, motivasi dan kondisi berwirausaha mahasiswa sebagai variabel
terikat. Penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan responden mahasiswa
FEBI Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2014/2015 yang berjumlah 246 mahasiswa
dan Teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan
cara berfikir induktif
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa (1) factor yang paling
dominan dalam mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa yaitu faktor
internal dari kepribadian mahasiswa, yaitu memiliki rasa percaya diri, jiwa
kepimpinan dan keterampilan untuk berwirausaha, sedangkan faktor eksternal
sebagai pendukung. menunjukan bahwa mahasiswa sudah mendapatkan
pembelajaran. (2) Tinjauan kewirausahaan mahasiswa dalam perspektif ekonomi
Islam yaitu mahasiswa belum memahami bahwasannya berwirausaha adalah
bentuk ibadah kepada Allah SWT untuk mencari karunia dan mensyukuri nikmat
Allah SWT, sehingga mahasiswa belum mencapai pada berwirausaha dengan cara
yang sesuai tuntunan syariat Islam.
Kata kunci: Faktor Internal dan Faktor Eksternal, Minat Kewirausahaan,
Prilaku Mahasiswa, Etika Bisnis
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MOTTO

ُﻮل ﷲِ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَﺎ َل َﻣﺎ أَ َﻛ َﻞ أَ َﺣ ٌﺪ
ِ َﻋ ْﻦ ْاﻟ ِﻤ ْﻘ َﺪ ِام َر
ِ ﺿ َﻲ ﷲُ َﻋ ْﻨﮫُ َﻋ ْﻦ َرﺳ
طَ َﻌﺎ ًﻣﺎ ﻗَ ﱡ
َ ﺴ
ﻼ ِم
ﻲ ﷲِ َدا ُو َد َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ اﻟ ﱠ
ﻂ َﺧ ْﯿﺮًا ِﻣ ْﻦ أَ ْن ﯾَﺄْ ُﻛ َﻞ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﻤ ِﻞ ﯾَ ِﺪ ِه َو إِ ﱠن ﻧَﺒِ ﱠ
(َﻛﺎنَ ﯾَﺄْ ُﻛ ُﻞ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﻤ ِﻞ ﯾَ ِﺪ ِه )أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺮي
Artinya: “Dari Miqdam RA, dari Rasulullah SAW bersabda: tidaklah
seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makan hasil kerjanya
sendiri dan sesungguhnya Nabi Daud AS makan dari hasil buah tangan
(pekerjaan) nya sendiri” (HR. Al-Bukhari).1

1

Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhori, Matan Al-Bukhori Masykul:
Bihasyiyah Al-Sindi, juz.2 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 6.
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Pada dasarnya pendidikan merupakan salah satu solusi yang cukup

berperan dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia,
khususnya yaitu masalah ketenagakerjaan.1 Tingkat pengangguran terdidik
yang berstatus sarjana juga dikhawatirkan akan terus meningkat jika, perguruan
tinggi sebagai lembaga pencetak sarjana tidak memiliki kemampuan
mengarahkan mahasiswa dan lulusannya menciptakan lapangan kerja setelah
lulus

nanti.

Kewirausahaan

merupakan

persoalan penting di

dalam

perekonomian suatu bangsa yang sedang berkembang.
Menurut Rachbini dalam bukunya Peter Drucker, menjelaskan kemajuan
atau kemunduran ekonomi suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberadaan dan
peranan dari kelompok wirausahawan. Peter Drucker menyatakan bahwa
seluruh proses perubahan ekonomi pada akhirnya tergantung dari orang yang
menyebabkan timbulnya perubahan tersebut yakni sang “entrepreneur”.2
Masalah tersebut akan muncul apabila rendahnya ketertarikan generasi muda
dalam berwirausaha karena terhalangnya faktor pendukung yaitu modal dan
juga keberanian, yang mana saat ini menjadi pemikiran serius dari berbagai
pihak baik pemerintah, dunia pendidikan, dunia industri, maupun masyarakat.

1
2

Daryanto, Pendidikan Kewirausahaan, (Yogyakarta : Gava Media, 2012), h. 35
Drucker, Peter, Inovasi dan Kewiraswastaan, (Jakarta : Erlangga, 2002), h. 132
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Fenomena ini semakin menambah beban pemerintah dalam mengurangi
pengangguran. Bahwasannya semakin tinggi pendidikan seseorang, bukan
berarti jaminan untuk memperoleh suatu pekerjaan akan semakin mudah. Yaitu
angka lulusan perguruan tinggi yang setiap tahun bertambah jumlahnya, namun
lapangan pekerjaan yang tersedia semakin sempit. Pihak instansi dan swasta
tidak dapat diharapkan sepenuhnya, karena jumlah

permintaan dan yang

ditawarkan dari tenaga kerja sudah tidak berimbang dengan jumlah angka
lulusan serta daftar antrian para pencari kerja. Meningkatnya jumlah
pengangguran tersebut disebabkan karena mulai sempitnya lapangan pekerjaan,
sehingga menyebabkan semakin banyaknya lulusan perguruan tinggi yang
menganggur disebabkan tingkat persaingan dalam melamar pekerjaan yang
juga semakin tinggi.
Pengembangan kewirausahaan belakangan ini telah menjadi visi
lembaga-lembaga ekonomi mulai dari tingkat daerah, nasional bahkan
internasional. Kecenderungan ini karena keyakinan bahwa kewirausahaan
adalah kunci untuk sejumlah hasil-hasil sosial yang diinginkan, termasuk
pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi jumlah
pengangguran, dan modernisasi teknologi.3
Basrowi mengingatkan bahwa tingkat pendidikan dan bidang keilmuan
tidak selamanya linear dengan kemampuan seseorang, karena hal ini juga
tergantung pada proses pembelajaran yang terjadi saat memperoleh pendidikan
3

h.12

Basrowi, Kewirausahaan Untuk Perguruan Tinggi, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011),

3

tersebut.4 Walaupun banyak kisah sukses mahasiswa yang drop out, namun
mampu menjadi pengusaha yang sukses, tetapi dengan semakin kompleksnya
kondisi lingkungan bisnis, pendidikan tetap dibutuhkan agar bisa mencetak
pengusaha

yang

kewirausahaan,

berkualitas.
diperlukan

Terkait

adanya

dengan

pemahaman

pengaruh

pendidikan

tentang

bagaimana

mengembangkan dan mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha muda yang
potensial di bangku pendidikan perguruan tiinggi.
Menurut penelitian Tony Wijaya, menunjukkan bahwa keinginan untuk
memiliki karier wirausaha

beriringan

dengan

meningkatnya

jumlah

universitas yang telah menambah program pengajaran kewirausahaan dalam
kurikulumnya.5 Tugas seorang mahasiswa dalam pengajaran kewirausahaan
adalah menggali bakat mahasiswa yang terungkap dalam tiga indikasi
perilaku, yaitu sangat ingin menjadi entrepreneur, sangat bersemangat
untuk menjadi entrepreneur dan percaya diri untuk menjadi entrepreneur.
Sebab secara teoritis bakat entrepreneur ini tercermin dari intensitas
kewirausahaan.
Salah satu Perguruan Tinggi Negri di Kota Metro, yaitu IAIN Jurai Siwo
Metro yang setiap tahunnya menghasilkan lulusan lebih dari 500 sarjana. Tentu
jumlah ini tidak sebanding dengan daya serap lapangan kerja sektor dinas
maupun swasta. Timpangnya jumlah angkatan kerja dengan daya serap

4

Ibid, h.15
Wijaya, Tony, Hubungan Adversity Intelligence dengan Intensi Berwirausaha
Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, vol.9, no. 2, september 2007: 117-127, diakses
tanggal 10 November 2017 pukul : 10.30
5

4

lapangan kerja yang tidak seimbang memunculkan fenomena pengangguran
terdidik bagi output IAIN Jurai Siwo Metro. Demikian juga dengan IAIN Jurai
Siwo Metro yang terus berupaya untuk memasukkan mata kuliah
kewirausahaan

sebagai mata

kuliah wajib di semua

fakultas. Kegiatan-

kegiatan terkait dengan kewirausahaan terus didorong untuk meningkatkan
intensi wirausaha mahasiswa.
Faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan disuatu negara terletak
pada

peranan

universitas

melalui

penyelenggarakan

pendidikan

kewirausahaan.6 Pihak universitas bertanggung jawab dalam mendidik dan
memberikan

kemampuan

wirausaha

kepada

para

mahasiswanya

dan

memberikan motivasi untuk berani memilih berwirausaha sebagai karir
mereka. Pihak perguruan tinggi perlu menerapkan pola pembelajaran
kewirausahaan

yang

kongkrit berdasarkan

empiris

untuk

membekali

mahasiswa dengan pengetahuan yang berkualitas agar dapat mendorong
semangat mahasiswa untuk berani berwirausaha. Dapat dijelaskan di bawah ini
mengenai data mahasiswa IAIN Jurai Siwo Metro.

6

Daryanto, Pendidikan Kewirausahaan, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), h. 35
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Tabel. 1
Data mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun
2014/20157
Program Study

Jumlah Mahasiswa Aktif

D III Perbankan Syariah

307

Ekonomi Syariah

1180

S1 Perbankan Syariah

925

Akuntansi Syariah

45

Manajemen Haji dan Umroh

37

Total

2494

Sumber: Akademik Sub Bagian Kemahasiswaan FEBI IAIN Metro

Dari hasil data di atas menjelaskan bahwa mahasiswa aktif pada jurusan
syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun ajaran 2014/2015 mencapai
2494 orang. Dapat diketahui jumlah terbanyak dari berbagai program studi
FEBI yaitu Ekonomi Syariah yang berjumlah 1180 mahasiswa aktif. Hal ini
yang kemudian menjadi objek penelitian yaitu mengarah pada mahasiswa
FEBI prodi Ekonomi Syariah. Dari banyaknya mahasiswa prodi Ekonomi
Syariah akan diambil mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah
kewirasahaan sebagai responden dalam penelitian.
Utamanya bagi program studi Ekonomi Syari’ah sebagai pelaku ekonomi
syariah yang mempunyai visi untuk menjadikan para lulusanya sebagai
manajer keuangan, supervisor keuangan, akuntan muslim, sebagai Dewan
Pengawas Lembaga Keuangan Syari`ah dan sebagai wirausahawan muslim.
Khusus untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi ekonomi
7

Sumber dari Sistem Akademik Sub Bagian Kemahasiswaan FEBI IAIN Metro, di
kutip tangal 12 November 2017
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syariah mempunyai perhatian yang lebih tinggi terhadap penanaman jiwa
kewirausahaan mahasiswa dibanding fakultas yang lain yang notabene nya
merupakan fakultas tarbiyah atau pendidikan.
Tabel. 2
Data mahasiswa FEBI Prodi Ekonomi Syariah yang berwirausaha8
Data
Kelas
A
B
C
D
E
F
Jumlah

Jumlah
mahasiswa
42
42
42
40
40
40
246

Mahasiswa
berwirausaha
3
2
1
1
3
3
16

Lk

Pr

2
1
1
1
2
1
8

1
1
2
1
1
2
8

Sumber : Wawancara dengan dosen Kewirausahaan

Berdasarkan wawancara dengan bapak Diyaul Haq, dosen kewirausahaan
FEBI memberikan informasi bahwa mahasiswa yang sudah mempunyai usaha
berjumlah 16 anak masing-masing terdiri dari 8 mahasiswi dan 8 mahasiswa.
Dari keterangan dosen tersebut, dari ke 16 anak sudah mempunyai usaha yang
sudah berjalan, namun disayangkan angka tersebut tidak sebanding dengan
jumlah keseluruhan mahasiswa. Masih banyak mahasiswa yang tidak merespon
dengan kewirausahaan tersebut.
Melihat kondisi faktual tersebut dapat diketahui bahwa minat untuk
menjadi seorang wirausaha di kalangan mahasiswa masih kurang diminati. Hal
ini dapat terlihat ketika para mahaiswa setelah lulus kuliah kebingungan mau
kearah mana mereka akan memanfaatkan ilmu atas ijasahnya. Mereka belum
8

Wawancara, Diyaul Haq, Dosen Kewirausahaan di FEBI IAIN Metro, Tanggal 10

Desember 2017
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mempersiapkan

dan

merencanakan

hal

kedepannya,

sehingga belum

memungkinkan terbentuknya kemandiriaan dan belum dapat sepenuhnya
menanamkan jiwa wirausaha bagi mahasiswana. Oleh sebab itu desain
pembelajaran kewirausahaan perlu dikaji ulang mulai

dari: kurikulum,

strategi pembelajaran, metode, media, dan cara dosen yang mengampu
mata kuliah kewirausahaan untuk menanamkan jiwa wirausahanya.
Hasil wawancara dengan bapak Diyahul Haq dosen kewirausahaan
menunjukan bahwa mahasiswa yang ada di FEBI prodi Esy mempunyai minat
yang rendah dalam kegiatan berwirausaha, 80% mahasiswa menginginkan
usaha yang sudah direncanakan, namun hanya 20% dari jumlah keseluruhan
mahasiswa prodi Esy yang mampu merealisasikan wirausaha tersebutu.9
Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam penelitian, apa yang
menjadi faktor-faktor kurangnya terealisasi pembelajaran kewirausahaan
sehingga mempengaruhi minat mahasiswa menjadi terhenti. Maka kemandirian
dan kewirausahaan mahasiswa tidak hanya ditanamkan dalam program mata
kuliah yang diajarkan di dalam kelas, namun juga di dalam praktek dengan
mewajibkan mahasiswa untuk bisa melakukan observasi di industri kecil.
Dengan adanya mata kuliah kewirausahaan dan program magang tersebut
diharapkan minat mahasiswa untuk menjadi wirausaha dapat terealisasikan.
Namun dalam kenyataan apakah upaya-upaya tersebut terbukti mampu
meningkatkan minat wirausaha mahasiswa IAIN Jurai Siwo Metro. Apakah

9

Ibid,

8

dengan adanya pendidikan kewirausahaan menghasilkan mahasiswa yang
berpotensi dalam mengembangkan kewirausahaan.
Keberhasilan dari suatu aktivitas usaha pada dasarnya dipengaruhi oleh
beberapa faktor. Alma menyebutkan bahwa terdapat beberapa sifat yang
harus dimiliki oleh seorang wirausaha untuk menunjang karir sebagai
wirausahawan tersebut, diantaranya yaitu percaya diri, berorientasi pada tugas
dan hasil, pengambilan risiko, kepemimpinan, keorisinilan, berorientasi ke
masa depan. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian setiap individu
sebagai faktor internal yang menyangkut beberapa sifat di atas.10
Tabel 3.
Indikator Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Minat11
No
1

Faktor- Faktor yang
mempengaruhi minat
Faktor Internal

2

Faktor Eksternal

10
11

Indikator
 Kepercayaan pada diri sendiri
(minat, motivasi, prestasi,hobi)
 Kepemimpinan
 Keterampilan
 Berorientasi ke masa depan
 Berpengalaman
 Berani mengambil resiko
 Pendidikan formal (kampus)
 Pendidikan informal (keluarga)
 Pendidikan
non
formal
(lembga/komunitas sosial)
 Lingkungan
 Sikap dan perlakuan orangtua
 Status ekonomi

Alma, Buchari, Kewirausahaan. ( Bandung: Alfabeta, 2007), h.64
Alma, Op., Cit, h.70
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Tabel diatas menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
minat mahasiswa dalam berwirausaha. Kepribadian merupakan sifat dasar
yang dimiliki seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Sjarkawi
menjelaskan kepribadian merupakan ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat
khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima
dari lingkungan.12 Wirausahawan yang
memiliki

kepribadian unggul,

berhasil

pada

dasarnya

harus

sehingga memiliki kreativitas tinggi serta

keberanian yang besar dalam mengambil risiko. Dan Riyanti menyebutkan
bahwa kreativitas seseorang dibentuk oleh sifat, kepribadian, pelatihan dan
pengalaman.13
Alma juga menyebutkan bahwa hal yang paling mendorong seseorang
untuk memasuki karir wirausaha adalah adanya personal attributes dan
personal environment. Selanjutnya Alma menambahkan bahwa dengan
kepribadian yang dimiliki seseorang dapat memikat orang lain untuk
simpati padanya, tertarik dengan pembicaraan dan terkesima olehnya.
Wirausahawan yang memiliki kepribadian seperti itulah yang seringkali
berhasil dalam menjalankan usahanya. 14
Selain kepribadian yang disampaikan oleh Alma tersebut, Basrowi
juga mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang

12

Sjarkawi, Pembentukkan Kepribadian Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),h. 12
Riyanti, Benedicta, Kewirausahaan dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian,
(Jakarta: Grasindo: 2003), h.65
14
Alma, Op., Cit, h.77
13
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mempengaruhi keberhasilan usaha.15 Pendidikan merupakan tindakan yang
dilakukan guna meningkatkan aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan
dalam aktivitas berwirausaha. Staw dalam

Riyanti, menjelaskan bahwa

pendidikan berperan penting karena memberi bekal pengetahuan yang
dibutuhkan, lebih-lebih ketika wirausaha menemui masalah di tengah
jalan.16
Pada dasarnya keluarga merupakan tempat pendidikan pertama yang
diterima oleh anak. Yusuf mengatakan bahwa perawatan orang tua yang penuh
kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun
sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk
mempersiapkan

anak menjadi

pribadi

dan anggota

masyarakat yang

sehat.17 Alma juga menjelaskan bahwa seringkali terlihat bahwa ada
pengaruh dari orang tua yang bekerja sendiri, dan memiliki usaha sendiri
cenderung anaknya akan menjadi pengusaha pula. Orang tua yang berlaku
demikian cenderung mendukung serta mendorong keberanian anaknya untuk
berdiri sendiri.18
Penelitian ini penting dilakukan karena hasilnya dapat memberi
gambaran menyeluruh tentang respon mahasiswa terhadap minat berwirausaha
yang kemudian dikaitkan dengan faktor internal dan faktor eksternal pada
mahasiswa FEBI prodi Ekonomi Syariah. Adanya pemahaman secara

15

Basrowi, Op., Cit, h.12
Riyanti, Benedicta, Op., Cit, h,14
17
Yusuf Syamsu, Teori Kepribadian, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h.41
18
Alma, Op., Cit, h.80
16
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menyeluruh tentang profil kewirausahaan terkait dengan kurikulum yang
diajarkan, maka dapat menjadi masukan yang berguna dalam pemberian proses
belajar mengajar yang tepat dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan.
Hal tersebut merupakan tantangan bagi setiap pengajar/dosen untuk
meningkatkan dan menggebukan motivasi mahasiswa untuk berani dan siap
menjadi pengusaha. Karena realita yang terjadi hasil dari observasi, mahasiswa
FEBI IAIN Metro yang peneliti lakukan, dalam menjalankan kewirausahaan
memang masih sedikit, kurangnya individu dan kelompok mahasiswa dalam
keterlibatanya pada pelatihan, pembekalan, seminar kewirausahaan didalam
maupun diluar lingkungan kampus, serta kurangnya proposal bisnis (bisnis
plan) yang belum pernah dilakukan.19
Mahasiswa memandang berwirausaha bukanlah sebuah pekerjaan yang
dibanggakan. Hal ini dipengaruhi oleh pola fikir yang melahirkan bahwa
dirinya adalah lulusan “Sanglaritis”. Artinya mereka diajarkan untuk
bermental buruh, yaitu sebagai (pekerja) menjadi pegawai negri atau pegawai
swasta.20 Mereka belum mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Sehingga
ketika lulus dari perguruan tinggi mereka masih kebingungan untuk mencari
pekerjaan. Solusi yang sangat mudah untuk menumbuhkan jiwa kemandirian
adalah dengan berwirausaha, namun tidak dipungkuri bahwa mereka masih
enggan untuk melakukanya karena penyebab faktor dana dan modal yang
menjadi patokan utama dalam mendirikan sebuah usahaDengan memberikan
19
20

Observasi Mahasiswa FEBI IAIN Metro, tanggal 10 Desember 2017
Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 20
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pembelajaran kewirausahaan tersebut konsep dan praktik serta pelatihan yang
baik maka akan menumbuhkan jiwa-jiwa enterpreneur yang tinggi. Karena
dengan berwirausaha merupakan investasi modal untuk mempersiapkan para
mahasiswa dalam memulai bisnis baru melalui integrasi pengalaman,
keterampilan,

dan

pengetahuan

penting

untuk

mengembangkan

dan

memperluas sebuah bisnis.
Menurut pandangan Islam, sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah
SWT tidaklah dengan sia-sia, terdapat alasan mulia yang mendasarinya yaitu
beribadah, mengabdi kepada Allah SWT. Perintah berwirausaha dalam agama
Islam terdapat pada Al-Qur’an. Yaitu proses beribadah kepada Allah SWT
adalah untuk mencapai keridhaanNYA maka manusia harus bekerja. Hakikah
bekerja tersebut adalah tenaga dan pikiran yang dikeluarkan oleh manusia
untuk menghasilkan barang dan jasa dengan mengharap imbalan berupa
keberkahan. Pentingnya bekerja atau berwirausaha dalam Islam dijelaskan oleh
firman Allah SWT dalam QS. An-Najm (53) ayat 39-40. 21

           
Artinya:“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah
diusahakannya. Dan bahwasannnya usaha itu kelak akan diperlihatkan
(kepadanya)”.
Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk menghasilkan sesuatu yang
diimpikan harus dilakukan dengan bekerja keras. Kesuksesan manusia dalam

21

Al- Qur’an, (An-Najm (53) : 39-40)
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berusaha bergantung pada usaha kerasnya dan kesungguhannya.22 Kemudian
Allah berfirman dalam QS. Ar- Rad’u (13) ayat 1123 :

           

            
    

Artinya:“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu
menjaganya dari depan dan belakang. Mereka menjaganya atas perintah
Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan
suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan
apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak
ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain
Dia”.
Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila manusia tidak mau bekerja atau
berusaha maka Allah SWT tidak akan mengubah nasib orang atau kaum
tersebut.24 Apabila manusia malas atau tidak mau bekerja keras, maka manusia
tersebut tidak akan berhasil atau tidak akan mengalami kemajuan. Manusia
yang malas bekerja atau berusaha akan tertinggal dan tidak akan mampu hidup
layak sesuai dengan kebutuhan zamannya. Kemajuan dan kesejahteraan tidak
akan datang dengan tiba-tiba, namun membutuhkan proses usaha yang terus
menenus dan tidak mudah putus asa.

22

Sayyid Sabiq, Terjemahan Fiqh Sunnah, Jilid 4, Alih Bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta:
Pena Pundi Aksara, 2006), h.181
23
Al- Qur’an, (Ar-Rad’u (13) : 11)
24
Sayyid Sabiq, Op., Cit, h. 95
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Maksud dari penjelasan ayat di atas yaitu dapat dipahami bahwa untuk
mencapai kesuksesan yang diberkahi Allah SWT, maka manusia harus bekerja
dengan tidak meninggalkan kewajiban beribadah kepadaNYA. Apabila
manusia mau sungguh-sungguh dalam bekerja sesuai dengan kompetensinya
maka dia akan mendapatkan hasil dari bekerjanya tersebut. Seharusnya
manusia sebagai individu atau masyarakat secara agregat, bekerja atau
berusaha semaksimal mungkin agar terpenuhi segala kebutuhannya untuk
mencapai kesejahteraan yang diridhai oleh Allah SWT.
Penjelasan tersebut dikaitkan dengan pendidikan kewirausahaan yang di
canangkan pada perguruan tinggi IAIN Metro terhadap mahasiswa,
bahwasannya pembelajaran berwirausaha bukan hanya dapat memberikan
keterampilan ilmu sebagai bekal ketika lulus dari perguruan tinggi. Melainkan
mendapatkan keberkahan dari hasil ilmu yang nantinya diterapkan oleh
mahasiswa itu sendiri. Karena dengan bekerja keras dengan hasil usaha sendiri
bukan saja memberikan kenikmatan dunia untuk mensejahterakan keluarganya
ataupun masyarakat. Melainkan juga untuk persiapan kebutuhan di akhirat
nantinya berupa keberkahan dari hasil kerja kerasnya dalam berwirausaha. Dan
bukan berarti dengan berwirausaha seorang mahasiswa yang lulus sarjana
hanya menjadi seorang pedagang atau tukang jual-jualan saja. Hal ini perlu
dikaji lebih kreatif lagi, sebab seorang mahasiswa mempunyai daya imajinasi
yang tinggi, yang mampu menciptakan apa yang diinginkan, sehingga dengan
munculnya kewirausahaan yang diajarkan dibangku kuliah bukan lagi
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membangkitkan minat atau pun motivasi untuk berwirausaha melainkan dapat
mempraktikkan dan melaksanakan aksi dari perencanaan bisnis guna
menciptakan inovasi baru untuk mengembangkan potensi sehingga menjadi
peluang bagi generasi muda dalam pertumbuhan ekonomi sebagai pengusaha
muda yang kreatif. Inilah yang menjadi persoalan mengenai pentingnya
berwirausaha.
Peneliti sangat menyayangkan hal tersebut, karena dengan adanya mata
kuliah

kewirausahaan

yang

diajarkan

kepada

mahasiswa

seharusnya

mempunyai tujuan untuk berfikir maju dan bisa mengembangkan potensi
melatih kemandirian dan bekerja keras untuk hasil yang akan dicapai.
Perguruan tinggi seharusnya tidak lagi mengutamakan bagaimana mahasiswa
untuk cepat lulus dan mendapat pekerjaan. Tetapi Perguruan tinggi harusnya
lebih fokus pada bagaimana mahasiswa mampu menciptakan sebuah peluang
untuk mendirikan pekerjaan. Untuk itu maka diperlukan upaya peningkatan
potensi wirausaha di kalangan mahasiswa. Karena dengan prestasi dari
wirausaha atau niat kesungguhan untuk berwirausaha akan mencapai visi dan
misi dari prodi ekonomi syariah.
Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berinisiatif melakukan penelitian
lebih lanjut untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi minat
berwirausaha

pada

mahasiswa

dengan

judul

“Faktor-faktor

yang

Mempengaruhi Minat Kewirausahaan Bagi Kalangan Mahasiswa dalam
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Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Mahasiswa FEBI Prodi Ekonomi
Syariah IAIN Metro)”.
B.

Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas,

maka dapat

disimpulkan beberapa masalah sebagai berikut :
1.

Minimnya minat kewirausahaan pada mahasiswa FEBI prodi
Ekonomi Syariah

2.

Kurangnya pemahaman mahasiswa mengenai kewirausahaan, yang
seharusnya bisa memanfaatkan peluang dan memberdayakan
masyarakat, tetapi belum sepenuhnya sejalan dengan visi dan misi
pendidikan kewirausahaan.

3.

Para generasi muda selama ini hanya berminat sebagai pencari kerja
(job seeker) saja, bukan pencipta lapangan kerja. Ketika sudah lulus
sarjana ekonomi seharusnya bisa menjadi jembatan bagi masyarakat
luas.

4.

Mahasiswa masih bingung mau usaha apa dan bingung untuk
menjalankanya karena faktor ketakutan ketika gagal atau kerugian
menimpanya

5.

Fasilitas yang diberikan dari kampus belum sepenuhnya mendukung
seperti halnya seminar kewirausahaan atau seminar leadership dan
agenda event-event mahasiswa

usaha lainya yang memicu

mahasiswa untuk berkarya dengan berwirausaha.
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C.

Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti perlu
mengidentifikasi batasan terhadap masalah yang menjadi ruang lingkup
dalam penelitian ini, agar masalah yang akan diteliti menjadi lebih fokus.
Penelitian ini difokuskan pada faktor apa saja yang mempengaruhi minat
kewirausahaan terhadap mahasiswa FEBI prodi Esy dalam perspektif
ekonomi Islam.

D.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka
rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam penelitian tesis ini
adalah :
1.

Apa faktor-faktor yang mempengaruhi minat kewirausahaan pada
mahasiswa FEBI Prodi Ekonomi Syariah di IAIN Metro?

2.

Bagaimana tinjauan kewirausahaan pada mahasiswa FEBI Prodi
Ekonomi Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam?

E.

Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan Penelitian
1) Untuk

mengetahui

faktor

yang

mempengaruhi

minat

kewirausahaan bagi mahasiswa FEBI Prodi Esy IAIN Metro.
2) Untuk mengetahui kondisi kewirausahaan mahasiswa FEBI Prodi
Esy IAIN Metro ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.
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b. Manfaat Penelitian
1) Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi serta
kajian
untuk menilai pengaruh penerapan kewirausahaan di Perguruan
Tinggi IAIN Metro dan dapat digunakan untuk melengkapi kajian
teoritis yang berkaitan dengan kewirausahaan yaitu pendidikan
kewirausahaan,

penerapan

kewirausahaan,

motivasi

dalam

berwirausaha dan keterampilan berwirausaha.
2) Manfaat praktis
a. Bagi Penulis
Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan
pengalaman terkait permasalahan yang diteliti khususnya
faktor-faktor

yang

mempengaruhi

minat

kewirausahaan

terhadap mahasiswa dan rendahnya motivasi berwirausaha.
b. Bagi Mahasiswa
Sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa tentang
faktor yang mempengaruhi minat kewirausaha. Mahasiswa
diharapkan mengetahui pentingnya pendidikan kewirausahaan
dalam membentuk kemandirian dan karakter lulusan untuk
meningkatkan

motivasi

dan

keterampilan

berwirausaha

19

sehingga menjadi alternatif pilihan dalam menentukan masa
depan sebelum maupun sesudah lulus kuliah.
c. Bagi Perguruan Tinggi
Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi dan
sumbangan
ditempuh

pemikiran
pemerintah

terhadap
khususnya

arah

kebijakan

dalam

yang

meningkatkan

pendidikan kewirausahaan di berbagai perguruan tinggi.
Sehingga dapat menghadirkan wirausaha-wirausaha muda
berpendidikan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan guna
mengurangi jumlah pengangguran dan membantu meningkatkan
pertumbuhan ekonomi masyarakat.

20

F.

Tinjauan Pustaka
Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat

pengetahuan

terkait

pengaruh

kepribadian,

pendidikan,

menambah
penerapan

kewirausahaan, dan lingkungan keluarga terhadap aktivitas berwirausaha
mahasiswa dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dibidang penelitian yang
sejenis. Adapun penelitian relavan yang membedakan penelitian ini dengan
penelitian lainnya adalah sebagai berikut:
1. Penelitian terdahulu yang dapat peneliti temukan yaitu tesis berjudul
“Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Niat Kewirausahaan
(Entrepreneurial Intention) (Studi Terhadap Mahasiswa Universitas
Kristen Satya Wacana, Salatiga)”, karya Lieli Suharti dan Hani,
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga (2012)25. Penelitian tesis
bertujuan untuk menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat
mahasiswa menekuni dunia wirausaha. Model yang di analisa mencakup
faktor-faktor
kewirausahaan

internal,
dan

faktor-faktor

faktor-

faktor

sikap

terhadap

kontekstual.

Hasil

terhadap
penelitian

menunjukkan signifikansi dari faktor- faktor sikap, yaitu faktor otonomi
dan otoritas, faktor realisasi diri, faktor keyakinan, dan faktor
jaminan

keamanan,

dalam mempengaruhi minat berwirausaha

mahasiswa. Kelebihan penelitian ini adalah menjelaskan secara

25

Lieli Suharti dan Hani , Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Niat
Kewirausahaan (Entrepreneurial Intention) (Studi Terhadap Mahasiswa Universitas Kristen
Satya Wacana, Salatiga), Tesis, (Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga 2012), diakses
tanggal 10 Oktober 2017 Pukul:12.30 WIB
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terperinci, teori dan model analisis yang digunakan tepat, bahasa yang
digunakan oleh penulis mudah dipahami maksud dan tujuannya oleh
pembaca. Kekurangan yang peneliti temukan yaitu penulis kurang
lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari tesis ini dan penulis
kurang detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan
penelitiannya.
2. Penelitian lain yang dapat peneliti temukan yaitu jurnal berjudul “FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Intensi Wirausaha mahasiswa Universitas
Muhammadiyah

Ponorogo”.

Karya

Hadi

Sumarsono,

Jurusan

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.26
Penelitian tersebut meneliti tentang menguji

pengaruh

kebutuhan

berprestasi

subyektif

(subjective

norm),

(neef

dan

for achievement),

efkasi

diri

normal

(self-effcacy) terhadap niat berwirausaha

(entrepreneurial intention) mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa intensi berwirausaha dipengaruhi oleh norma subjektif dan efkasi
diri, dimana pengaruhnya positif, semakin tinggi dukungan pada
mahasiswa, semakin tinggi rasa percaya diri dan kematangan mental,
maka semakin tinggi pula niat berwirausaha.
3. Penelitian

selanjutnya

jurnal

Mahasiswa: Studi Perbandingan

26

berjudul,
Antara

“Intensi
Indonesia,

Kewirausahaan
Jepang

dan

Hadi Sumarsono,”Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Wirausaha mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Ponorog”, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Ponorogo, (Jurnal Ekuilibrium, Volume 11, Nomor 2, Maret 2013), diakses
tanggal 10 Oktober 2017 Pukul:1240 WIB
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Norwegia”. Karya Indarti, N. dan Rostiani, N. Jurnal Ekonomika dan
Bisnis Indonesia, 2008.27 Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan
Survei Exsplanatory. Teknik analisis data yang digunakan adalah
Analisis berfikir induktif yaitu seberapa pengaruhnya minat pada diri
terhadap prilaku untuk berwirausaha. Penelitian menunjukkan bahwa
intensi berwirausaha dipengaruhi oleh faktor kepribadian, faktor
kontekstual dan faktor demogrfi. Hasil penelitian menunjukan bahwa
Sikap kewirausahaan, minat berwirausaha berpengaruh secara signifikan
baik secara parsial maupun bersamaan. Kelebihan penelitian ini adalah
menjelaskan secara terperinci mengenai minat yang tumbuh di dalam
pribadi seseorang dalam berwirausaha. Kekurangan yang peneliti
temukan yaitu penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan
isi dari jurnal ini dan penulis kurang detail dalam memberikan hasil yang
didapat dalam melakukan penelitiannya
4. Penelitian selanjutnya jurnal berjudul “Motivasi Berwirausaha di
Kalangan Mahasiswa: Aplikasi Theory of Planned Behavior”. Karya
Koesworo, Yulius, Siprianus S. Sina, Diana Nugeraheni Universitas
Pendidikan Indonesia, 2007.28 Jenis penelitian ini menggunakan
pendekatan Survei Exsplanatory. Teknik analisis data yang digunakan

27
Indarti, N. dan Rostiani, N, “Intensi Kewirausahaan Mahasiswa: Studi Perbandingan
Antara Indonesia, Jepang dan Norwegia”. (Jurnal Ekonomika dan Bisnis Indonesia, Vol.
23, No. 4, Oktober 2008), diakses tanggal 10 November 2017 Pukul:10.30 WIB
28
Koesworo, Yulius, Siprianus S. Sina, Diana Nugeraheni, “Motivasi Berwirausaha di
Kalangan Mahasiswa: Aplikasi Theory of Planned Behavior”, (Jurnal Ekuitas Vol 11 No. 2
Hal: 269-291, 2007), diakses tanggal 10 November 2017 Pukul:10.30 WIB
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adalah analisis deskriptif kualiitatif. Dari hasil penelitian terlihat bahwa
pendidikan kewirausahaan mempunyai pengaruh positif terhadap
motivasi berwirausaha. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh
pendidikan kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha dapat
dikatakan masih rendah hal ini dapat disebabkan beberapa faktor
diantaranya metode pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi
sehingga kurang memotivasi mahasiswa untuk mengeksplor kreatifitas
mereka, dan kurangnya fasilitas yang mendukung dalam berwirausaha.
Kelebihan penelitian ini adalah menjelaskan secara singkat permasalah
kewirausahaan terhadap mahasiswa. Sehingga peneliti mengetahui
masalah apa saja yang terjadi sehingga mahasiswa berpengaruh terhadap
keberhasilan kewirausahaan. Kekurangan yang peneliti temukan yaitu
penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal
ini dan penulis kurang detail dalam memberikan hasil yang didapat
dalam melakukan penelitiannya.
5. Penelitian selanjutnya yaitu tesis yang berjudul “Analisis Faktor-faktor
yang Memotivasi Mahasiswa Berkeinginan Menjadi Wirausaha”. Jurnal
Bisnis dan Kewirausahaan. Karya Widhari, Cokorda Istri Sri, I Ketut
Suarta, 2012.29 Penelitian jurnal ini bertujuan untuk menguji pengaruh
kualitas manajemen, motivasi kewirausahaan, dan pengelolaan merek

29

Widhari, Cokorda Istri Sri, I Ketut Suarta, “Analisis Faktor-faktor yang Memotivasi
Mahasiswa Berkeinginan Menjadi Wirausaha”.(Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan Vol 8 No 1
Maret 2012. Hal 54-63, 2012), diakses tanggal 10 November 2017 Pukul:10.30 WIB
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dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja penjualan. Hasil analisis
menunjukkan bahwa kualitas manajemen, motivasi kewirausahaan, dan
pengelolaan merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas
merek. Kelebihan penelitian ini adalah menjelaskan secara terperinci,
teori dan model analisis yang diguakan tepat bahasa yang digunakan
oleh penulis mudah dipahami maksud dan tujuannya oleh pembaca.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di atas, dapat diketahui
bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kajian berbeda.
Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang diteliti yaitu dilihat dari
fokus penelitiannya. Fokus dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai
faktor- faktor sikap, yaitu faktor otonomi dan otoritas, faktor realisasi diri,
faktor keyakinan, dan faktor jaminan keamanan, dalam mempengaruhi
minat berwirausaha mahasiswa. Sedangkan

fokus penelitian yang peneliti

lakukan lebih diarahkan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya
optimalisasi kewirausahaan terhadap efektivitas mahasiswa yang mencakup
pada faktor individual, kontekstual dan demografi.
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G.

Kerangka Teoritik
Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang peneliti gambarkan :
Kewirausahaan

Faktor-faktor yang
mempengaruhi minat
kewirausahaan

Faktor Kepribadian

Faktor Kontekstual

Faktor Internal

Faktor Demografi

Faktor Eksternal

(Alma 2006); Oosterbeek
(2008); Faisol (Mudjiarto,
2006); (Indarti, 2008);
(Yusuf, 2008), Sjarkawi
(2008:11), Riyanti
(2003:51), Basrowi
(2011:20)

(Anoraga, 2003); Cromi
(Indarti, 2008); (Purwanto,
2011); (Riyanti, 2003);
(Alma, 2005); Zimmerer
(Suryana, 2006); (Riyanti,
2003); Harris; (Riyanto,
2003); (Badriyah Nurul, 2010)

Hasil Penelitian

Gambar. 1.1 Kerangka Pemikiran Teoritis
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Pada penelitian ini peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai
teori kewirausahaan mengenai pendapat, tujuan, manfaat, dan karakteristik,
fungsi dan peran kewirausahaan. Selanjutnya menjelaskan faktor-faktor apa
saja yang mempengaruhi minat kewirausahaan yaitu faktor internal dan faktor
eksternal, bagaimana alasan mahasiswa mengenai mata kuliah kewirausahaan
apakah bisa dioptimalkan dan mencoba berwirausaha atau mahasiswanya
belum memahami kewirausahaan itu sendiri. Maka akan dijelaskan bagaimana
alasan para mahasiswa yang sudah berwirausaha dan yang belum
berwirausaha. Setelah diketahui alasanya peneliti akan menganalisis dan
mengarahkan pada hasil penelitian.
H.

Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.30 Dalam memperoleh
data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
sebagai berikut:
1.

Jenis dan sifat Penelitian
a)

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan atau (field
research). yaitu “penelitian yang menghasilkan prosedur analisis,
dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek

30

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D),
(Bandung: Alfabeta, 2017), h. 2
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tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus”.31 Penelitian ini
bertujuan untuk menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat
mahasiswa dalam menekuni dunia wirausaha. Penelitian yang dianalisa
mencakup faktor-faktor kepribadian (internal), faktor-faktor kontekstual
dan faktor-faktor demografi (eksternal).
Selain penelitian lapangan, penulisan ini juga menggunakan penelitian
kepustakaan atau Library Research yang bertujuan untuk mengumpulkan
data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang
terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, majalah,
naskah, dokumen dan lain.lain.32
b)

Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang diarahkan
untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, kejadian secara sistematis
dan akurat mengenai populasi. Penelitian ini menghasilkan data
deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan prilaku dari responden.33
Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian
yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara
sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta

31

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2009), cet-1. h. 6
32
Kartini, Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju,
1996), h. 32
33
Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.24
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hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena.34 Penelitian ini
bersifat deskriptif, karena ditujukan untuk memahami fenomenafenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian ini berupaya
mendeskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai faktor-faktor
yang mempengaruhi minat kewirausahaan bagi kalangan mahasiswa
FEBI di IAIN Metro prodi Ekonomi Syariah.
2.

Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu
sumber data primer dan sumber data sekunder.
a)

Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau
objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data
tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula
berasal dari lapangan.35 Data primer diperoleh dari mahasiswa dengan
melakukan wawancara kepada mahasiswa FEBI aktif tahun ajaran
2014/2015 prodi Ekonomi Syariah, hasil data tersebut kemudian diolah
dan diambil sampel untuk diwawancarai yaitu mahasiswa yang belum
berwirausaha dan yang sudah berwirausaha yang bertujuan untuk
mendapat informasi yang menduukung dalam proses penelitian ini.

34

Kaelan, M.S, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma,
2005), h. 58.
35
Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h.
57.
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b)

Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.36
Data ini diperoleh dari dosen kewirausahaan dan staf pegawai di IAIN
Metro untuk mengetahui informasi dan memberikan data mengenai
mahasiswa FEBI prodi Ekonomi Syariah.selain itu untuk menunjang
penelitian digunakan studi kepustakaan antara lain mencakup dokumendokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan
dan sebagainya.37 Data sekunder dikumpulkan dari bagian dokumentasi
kemahasiswaan FEBI Prodi Ekonomi Syariah Selain itu untuk
mendapatkan

data

kepustakaan

juga

maka

digunakan

sumber

kepustakaan yaitu: Al-Quran dan Hadis, dan buku-buku fiqih yang dapat
dijadikan acuan teoretik tentang prinsip-prinsip bisnis dalam Ekonomi
Islam.
3.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel
a)

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.38
Penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa FEBI IAIN Metro tahun

36

Ibid. h. 62
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2003), h. 30.
38
Sugiono, Op., Cit, h. 80.
37

30

ajaran 2014/2015, artinya bahwa mereka sudah mengikuti mata kuliah
kewirausahaan dan sudah selesai mendapatkan materi dan pembelajaran
mengenai kewirausahaan. Populasi penelitian ini berjumlah 246 orang
mahasiswa FEBI prodi Ekonomi Syariah IAIN Metro yang terbagi
menjadi 6 kelas.39
b)

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut.40 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah purposive sumpling.41 Sampel dalam penelitian ini
adalah mahasiswa FEBI prodi Ekonomi Syariah IAIN Metro. Dari
jumlah populasi yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui
jumlah sampelnya dapat diperoleh dari hasil kriteria pengambilan sampel
secara purposive sumpling. Dalam penelitian ini, responden yang akan
diambil sebagai sampel sebanyak 23 mahasiswa sebagai responden,
untuk mahasiswa dipilih secara purposive sampling sesuai dengan
kriteria di bawah ini :
a. Sampel yang peneliti pilih adalah mahasiswa yang sudah
mempunyai usaha
b. Sampel yang peneliti pilih adalah mahasiswa yang belum punya
berwirausaha.

2018

39

Sub Bagian Akademik FEBI IAIN Jurai Siwo Metro, di kuitp tanggal 12 November

40

Sugiono, Op., Cit, h. 81.
Ibid, h.218

41
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c. Sampel yang peneliti pilih adalah mahasiswa yang mudah
ditemui, terbuka dalam memberikan informasi, dan mudah
dalam berkomunikasi.
4.

Metode Pengumpulan Data
Mencermati uraian di atas, maka metode pengumpulan yang dipilih oleh
peneliti dalam penelitian adalah kuesioner, wawancara mendalam,
observasi dan menggunakan dokumentasi. Berikut penjelasannya:
a.

Wawancara

Wawancara ialah alat pengumpul informasi dengan cara megajukan
sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri
utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap
muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi
(interviewee).42

Wawancara

dilakukan

kepada

responden

yaitu

mahasiswa yang sudah berwirausaha dengan mahasiswa yang belum
berwirausaha,

selanjutnya

untuk

memperkuat

hasil

wawancara

mahasiswa, maka dosen kewirausahaan dan staf pegawai FEBI sebagai
penunjang dari mahasiswa. Jenis wawancara yang digunakan peneliti
adalah wawancara mendalam, tanpa terstruktur yaitu “wawancara yang
dilakukan secara informal”.43

42
Nurul Zuriah, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi, (Jakarta:
PT. Bumi Aksara, 2007), h.179.
43
Ibid, h. 136
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Metode wawancara kepada dosen dalam penelitian ini, peneliti gunakan
untuk memperoleh informasi mengenai keadaan mahasiswa dalam
menjalani pembelajaran kewirausahaan, upaya dalam mengembangkan
potensi kewirausahaan pada mahasiswa, dan bagaimana menumbuhkan
jiwa enterpreneurship, pelatihan kewirausahaan yang pernah diikuti oleh
mahasiswa, rata-rata nilai mata kuliah kewirausahaan yang diperoleh
masing-masing mahasiswa, dan bagaimana mahasiswa dapat menerima
mata kuliah kewirausahaan sehingga bisa menerapkanya di luar
perkuliahanya.

Sedangkan

kepada

mahasiswa

digunakan

untuk

memperoleh informasi dan pendapat mereka tentang kewirausahaan.
Dengan begitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat kewirausahaan
bagi kalangan mahasiswa di IAIN Metro bisa di analisis.
b.

Observasi

Obyek penelitian yang di observasi dalam penelitian kualitatif,
dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga komponen, yaitu place
(tempat), actor (pelaku), dan activities (aktivitas).44
Berdasarkan teori tersebut, maka hal-hal yang akan diamati dengan
menggunakan metode observasi non partisipan tersebut adalah sebagai
berikut:
a) Kegiatan mahasiswa di dalam maupun di luar kampus IAIN
Metro.

44

Sugiyono, Memahami Penelitian Kulaitatif, (Bandung: Alfabeta,2010), h. 68
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b) Aktivitas Mahasiswa setelah selesai jam perkuliahan
c) Respon

mahasiswa

setelah

mendapatkan

mata

kuliah

kewirausahaan
d) Usaha yang disukai para mahasiswa
c.

Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi dari
sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa wawancara,
informasi narasumber, dokumen lainya berupa buku-buku, majalah,
peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian harian dan sebagainya.
Dokumentasi ini mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat kewirausahaan bagi
kalangan mahasiswa di IAIN Metro.
5.

Teknik Analisis
Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa
data kualitatif. Selanjutnya penelitian ini menggunakan analisis data
secara kualitatif dengan cara berfikir induktif. Analisis Induktif yaitu
prosedur yang prosesnya berawal dari proposisi khusus (sebagai hasil
pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan.45 Penelitian ini
mengumpulkan kenyataan di lapangan dan menyesuaikan dengan teori
yang ada guna mengambil suatu kesimpulan dari penelitian ini.

45

Sutrisno Hadi, Metodelogi Penelitian Research 1, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit
Psikologi, UGM, 1984), h. 78

34

Berdasarkan hal di atas, maka dalam menganilisis peneliti menggunakan
data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut
dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berasal dari informasi
mengenai

faktor

apa

saja

yang

berpengaruh

terhadap

minat

kewirausahaan, kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan secara umum
yang berkenaan dengan minat kewirausahaan yang belum diterapkan
oleh sebagian banyak mahasiswa. Analisis masalah tersebut digunakan
untuk menganalisa faktor apa saja yang mempengaruhi minat
kewirausahaan bagi kalangan mahasiswa di IAIN Metro.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A.

Konsep Minat Wirausaha

1.

Minat
Minat telah diartikan secara berbeda-beda oleh para ahli, tetapi semuanya

mempunyai maksud dan tujuan yang sama, karena dimaklumi bersama bahwa
para ahli mencoba merumuskan batasan minat yang didasarkan atas disiplin
keilmuan dan pandangan masing-masing. Diantara para ahli yang merumuskan
minat adalah Pintrich dan Schunk, yang mengatkn bahwa minat menjadi tiga
yaitu minat pribadi (personal interest), berasal dari sifat pribadi dan karakterik
individu

yang

relatif stabil biasanya diasumsikan langsung pada beberapa

aktivitas yang dilihat dari sikap individu terhadap aktivitas atau objek yaitu
perasaan senang menyukai aktivitas, minat situasi (situasional interest), adalah
minat yang umumnya berhubungan dengan kondisi lingkungan, minat dalam
rumusan psikologi (interest as a psychological state) adalah perpaduan antara
minat pribadi dengan situasi.1
Menurut Slameto, minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada
suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah
penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri.
Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya.2

1
Meredith, G Geoffrey, Kewirausahaan Teori Dan Praktek, (Jakarta : PT. Pustaka
Binaman Presindo, 1996). h. 123
2
Slameto, Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi Kewiirausahaan. (Jakarta:
Rhineka Cipta, 2010), h.90
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Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata minat adalah “Suatu rasa lebih suka
dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh”.
Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri
dengan sesuatu hal diluar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut
semakin besar minatnya. Minat dapat diartikan sebagai “Kecenderungan yang
tinggi terhadap sesuatu, tertarik, perhatian, gairah dan keinginan”. 3
Djamarah, kemudian menyatakan bahwa minat adalah kecendrungan
yang

menetap

untuk

memperhatikan

dan

mengenang

beberapa

aktivitas.Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas itu secara konsisten
dengan rasa senang. Minat menurut Shaleh dan Wahab, minat adalah
kecenderungan

untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang,

aktivitas atau situasi yang menjadi objek dan minat tersebut dengan disertai
perasaan senang.4
Sama halnya dengan pendapat Winkel yang menyatakan bahwa, minat
diartikan sebagai kecenderungan subyek yang menetap, untuk tertarik pada bidang
studi atau pokok bahasan tertentu dan merasa senang mempelajari materi itu.
Minat momentan ialah perasaan tertarik pada suatu topik yang sedang dibahas
atau dipelajari untuk itu kerap digunakan istilah “perhatian”. Perhatian dalam
arti “minat momentan”, perlu dibedakan dari perhatian dalam arti “konsentrasi”,
sebagaimana dijelaskan di atas. Antara minat dan berperasaan senang terhadap

3
Sumadi Suryabrata, Dasar-dasr Kewirausahaan : Teori dan Praktik, (Jakarta: PT
Indeks, 2014), h.68
4
Djamarah, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2014), h.77
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hubungan timbal balik, sehingga tidak mengherankan kalau mahasiswa yang
berperasaan tidak senang, akan kurang berminat, dan sebaliknya.5
Oleh karena itu minat merupakan aspek psikis yang dimiliki seseorang yang
menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu dan mampu mempengaruhi
tindakan orang tersebut. Minat mempunyai hubungan yang erat dengan dorongan
dalam diri individu yang kemudian menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi
atau terlibat pada suatu yang diminatinya. Seseorang yang berminat pada suatu
obyek maka akan cenderung merasa senang bila berkecimpung di dalam obyek
tersebut sehingga cenderung akan memperhatikan perhatian yang besar terhadap
obyek. Perhatian yang diberikan tersebut dapat diwujudkan dengan rasa ingin tahu
dan mempelajari obyek tersebut. Untuk meningkatkan minat, maka proses
pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan mahasiswa bekerja dan
mengalami apa yang ada di lingkungan secara berkelompok. Di dalam kelompok
tersebut terjadi suatu interaksi antar mahasiswa yang juga dapat menumbuhkan
minat terhadap kegiatan tersebut.
Berdasarkan paparan tentang pengertian minat yang disampaikan dari
beberapa sumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa minat adalah rasa
ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada paksaan dan merasa senang
untuk mempelajarinya. Rasa ketertarikan tersebut bukan karena paksaan tapi
kesadaran yang tinggi karena keinginan yang kuat untuk mencapai tujuannya.

5

Wingkel, Pengembangan Sikap Entrepreneurship dan Intrapreneurship, (Jakarta: PT
Indeks.2011), h.21
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2.

Aspek-aspek Minat
Aspek minat berwirausaha dalam penelitian ini mengacu pada aspek-aspek

minat menurut Pintrich dan Schunk yang telah dijelaskan sebelumnya. Aspekaspek minat berwirausaha disusun berdasarkan kecenderungan

memberikan

perhatian yang berhubungan dengan wirausaha, diantaranya : 6
a. Sikap umum terhadap aktivitas (general attitude toward the activity),
yaitu perasaan suka tidak suka, setuju tidak setujudengan aktivitas,
umumnya terhadap sikap positif atau menyukai aktivitas. Sikap umum
yang ditandai suka atau tidak suka terhadap kegiatan berwirausaha
b. Kesadaran spesifik untuk menyukai aktivitas (specivic for or living
the activity), yaitu memutuskan untuk menyukai suatu aktivitas atau
objek yang berkaitan dengan wirausaha
c. Merasa senang dengan aktivitas (enjoyment of the activity), yaitu individu
merasa senang dengan segala hal yang berhubungan dengan aktivitas
wirausaha yang diminatinya.
d. Aktivitas

tersebut

mempunyai

arti

atau

penting

bagi

individu

(personal importence or significance of the activity to the individual)
yaitu aktivitas wirausaha menjadi tolak ukur bagi kehidupan sehingga
individu menaruh perhatian terhadap kegiatan wirausaha.
Adanya minat intriksik dalam isi aktivitas (intrinsic interes in the content

e.

of the activity), yaitu emosi yang menyenangkan yang berpusat pada
aktivitas itu sendiri. Minat yang ada pada dasar diri individu

6

Pintrich, Schunk , Psikologi Pengajaran, (Yogyakarta : Media Abadi, 2004), h.190
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ditunjukkan pada emosi yang menyenangkan sehingga berpusat pada
aktivitas wirausaha.
f. Berpartisipasi dalam aktivitas (reported choise of or participant in the
activity) yaitu individu memilah atau berpartipasi dalam aktivitas.
Individu berpartisipasi aktif dalam kegiatan wirausaha karena wirausaha
dianggap aktivitas penting.7
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa minat berwirausaha
dibentuk oleh beberapa aspek sikap umum yang ditandai suka atau tidak suka
terhadap kegiatan wirausaha, memutuskan untuk menyukai aktivitas atau
objek yang berkaitan dengan wirausaha, merasa senang dengan segala hal
yang berhubungan dengan aktivitas wirausaha yang diminatinya, wirausaha
menjadi suatu tolak ukur bagi kehidupan

sehingga individu menaruh

perhatian terhadap kegiatan wirausaha, emosi yang menyenangkan sehingga
menjadikan aktivitas

wirausaha sesuatu yang menarik, dan meneruskan

aktivitas wirausaha karena wirausaha dianggap aktivitas penting.
3.

Wirausaha
Menurut

Usman

yang dikutip oleh Suryana, menjelaskan

konsep

wirausaha yaitu seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengunakan dan
mengkombinasikan sumberdaya seperti keuangan, material, tenaga kerja,
keterampilan untuk menghasilkan produk, proses produksi, bisnis, dan
organisasi usaha yang baru. Wirausaha adalah seseorang yang memiliki
kombinasi unsur-unsur internal yang meliputi motivasi, visi, komunikasi,

7

Ibid,
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optimism, dorongan, semangat, dan kemampuan memamfaatkan peluang
usaha.8
Menurut Sukardi, kata wirausaha merupakan gabungan kata wira yang
berarti gagah berani atau perkasa dan usaha. Jadi wirausaha berarti orang yang
gagah berani atau perkasa dalam usaha. Menurut Drucker (dalam Suryana, 2006)
wirausaha adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat
dan sumber daya untuk mencari peluang menuju

sukses.9 Intinya adalah

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran
kreatif dan tindakan inovatif demi terciptanya peluang.10
Menurut Meredith dalam kutipan Alma, berwirausaha berarti memadukan
watak pribadi, keuangan dan sumber daya. Oleh karena itu, berwirausaha
merupakan suatu pekerjaan atau karier yang harus bersifat fleksibel dan
imajinatif, mampu merencanakan, mengambil resiko, keputusan, dan tindakan
untuk mencapai tujuan.11
Kesimpulan yang dapat diambil bahwa berwirausaha adalah motivasi
yang mendorong seseorang yang terlahir dengan penuh kemaun untuk
menciptakan Sesuatu yang baru dan berbeda, membuat keputusan yang sesuai
dengan peluang yang ada dengan berani mengambil resiko serta gagah atau
perkasa dalam menjalankan usaha agar memperoleh keuntungan yang lebih
besar dan meraih kesuksesan.

8

Suryana, Kewirausahaan: Pedoman, Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses, (Salemba
Empat, Jakarta, 2006), h.88
9
Sukardi, Membina Sikap Mental Wirausaha, (Jakarta: gunung jati, 1996), h.104
10
Drucker, Peter , Inovasi Dan Kewiraswastaan Praktek Dan Dasar-Dasar. (Jakarta:
Erlangga, 1996), h.98
11
Alma, Buchari, Kewirausahaan.( Bandung: Alfabeta, 2007), h.64
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4.

Minat Berwirausaha
Menurut

Meredith, minat

wirausaha

adalah

kemampuan

untuk

memberanikan diri dalam memenuhi kebutuhan hidup serta memecahkan
permasalahan hidup, memajukan usaha atau menciptakan usaha baru dengan
kekuatan yang ada pada diri sendiri.12 Hal yang paling utama yaitu sifat
keberanian untuk menciptakan usaha baru. Menurut Santoso, minat wirausaha
adalah gejala psikis untuk memusatkan perhatian dan berbuat sesuatu
terhadap wirausaha itu dengan perasaan senang karena membawa manfaat
bagi dirinya. Inti dari pendapat tersebut adalah pemusatan perhatian yang disertai
rasa senang.13
Penelitian Aris Subandono dalam kutipan Santoso, menjelaska bahwa
minat wirausaha adalah kecenderungan hati dalam diri subjek untuk tertarik
menciptakan suatu usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, menanggung
risiko dan mengembangkan usaha yang diciptakannya tersebut. Minat wirausaha
berasal dari dalam diri seseorang untuk menciptakan sebuah bidang usaha.14
Berdasarkan definisi di atas, maka yang dimaksud dengan minat
wirausaha adalah keinginan, ketertarikan serta kesediaan untuk bekerja keras atau
berkemauan keras denganadanya pemusatan perhatian untuk berusaha memenuhi
kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut akan resiko yang akan dihadapi,
senantiasa belajar dari kegagalan yang dialami, serta mengembangkan usaha

12

Meredith, G Geoffrey, Kewirausahaan Teori Dan Praktek. (Jakarta : PT, 1996), h.175
Pustaka Binaman Presindo
13
Santoso. Perilaku Konsumen Teori da Penerapannya dalam Pemasaran. (Bogor: PT.
Ghalia Indonesia, 2003), h.32
14
Ibid,
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yang diciptakannya. Minat wirausaha tersebut tidak hanya keinginan dari dalam
diri saja tetapi harus melihat ke depan dalam potensi mendirikan usaha.
B.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha
Minat pada seseorang akan suatu obyek atau hal tertentu tidak akan muncul

dengan sendirinya secara tiba-tiba dalam diri individu. Minat dapat timbul pada
diri seseorang melalui proses. Dengan adanya perhatian dan interaksi dengan
lingkungan maka minat tersebut dapat berkembang. Banyak faktor yang
mempengaruhi minat seseorang akan hal tertentu.
Menurut Miflen, FJ & Miflen FC, mengemukakan ada dua faktor yang
mempengaruhi minat belajar mahasiswa, yaitu :15
a.

Faktor dari dalam yaitu sifat pembawaan

b.

Faktor dari luar, diantaranya adalah keluarga, sekolah dan masyarakat
atau lingkungan

Menurut Johanes yang dikutip oleh Bimo Walgito, menyatakan bahwa
“Minat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu minat intrinsik dan ektrinsik. Minat
intrinsik adalah minat yang timbulnya dari dalam individu sendiri tanpa pengaruh
dari luar. Minat ekstrinsik adalah minat yang timbul karena pengaruh dari luar”. 16
Sama halnya dengan pendapat Sri Hidayati, yang menjelaskan faktor yang
mempengaruhi minat ada dua adalah:

15
Miflen, Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. (Jakarta: Rhineka Cipta,
2010), h.90
16
Bimo Walgito, Kewirausahaan : Teori, Kasus dan Solusi. Bandung: Alfabeta, 2001),
h.96
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a. Faktor Eksternal: Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri
seseorang yang dapat mempengaruhi minatnya. Contoh: lingkungan
sekitar, sarana, prasarana, dan fasilitas yang digunakan.
b. Faktor Internal: Faktor internal yaitu segenap pikiran emosi dan
persoalan dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi minat sehingga
tidak dapat dipusatkan. Contoh: minat, ingatan, motivasi, dan
kemauan.17
Menurut Sjarkawi kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau
sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang
diterima dari lingkungan.18 Sedangkan menurut Yusuf menjelaskan bahwa
kepribadian merupakan seperangkat asumsi tentang kualitas tingkah laku manusia
beserta definisi empirisnya.19 Pada dasarnya kepribadian berkaitan dengan proses
pemilihan karir seseorang, termasuk menjadi seorang wirausaha.
Yusuf mengungkapkan, kepribadian seseorang mempengaruhi dirinya
dalam memilih pekerjaan.20 Hal tersebut didukung oleh pernyataan Holland,
menurut Holland yang diterjemahkan oleh Sukardi menjelaskan bahwa seseorang
akan merasa nyaman dalam bekerja apabila pekerjaan tersebut sesuai dengan
kepribadian.21

Berkaitan

dengan

aktivitas

berwirausaha

pada

dasarnya

dipengaruhi oleh kepribadian dari seorang pelaku usaha. Apabila dirinya memiliki

17

Ibid,
Sjarkawi, Pembentukkan Kepribadian Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),h. 12
19
Yusuf, Syamsu, Teori Kepribadian, ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 32
20
Ibid,
21
Holland, John L, Psikologi Pemilihan Karier, Terjemahan Dewa Ketut Sukardi,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 22
18
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kepribadian baik yang mendukung karirnya sebagai wirausahawan, maka hal
tersebut akan menjadi faktor pendorong keberhasilan usahanya.
Menurut Yusuf yaitu mengemukakan bahwa kewirausahaan ditentukan
oleh motif berprestasi,optimisme, sikap nilai, dan status kewirausahaan atau
keberhasilan. Perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor internal dan
eksternal. Faktor internal meliputi

hak

kepemilikan,

kemampuan

atau

kompetensi dan insentif, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan.
22

Menurut Sjarkawi, beberapa aspek psikis yang dapat digunakan dalam

meningkatkan kepribadian seseorang yaitu : kepercayaan kepada diri sendiri,
sikap optimis, sikap berhati-hati, sikap tergantung kepada orang lain, sikap
mementingkan diri sendiri, ketahanan menghadapi cobaan, toleransi, ambisi, dan
kepekaan sosial.23
Alma menjelaskan dalam penelitiannya di Amerika Serikat menyebutkan
bahwa sifat yang harus dimiliki seorang

wirausahawan adalah percaya diri,

ketahanan mengahadapi cobaan, berani dalam pengambilan risiko, berjiwa
kepemimpinan, dan beriontasi ke masa depan.24
Sedangkan menurut Ibnoe Soedjono dalam Suryana, karena kemampuan
afektif mencakup sikap, nilai, aspirasi, perasaan, dan emosi yang semuannya
sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang ada maka dimensi kemampuan
afektif

dan kemampuan

kognitif

merupakan

bagian

dari

pendekatan

kemampuan kewirausahaan. Jadi kemampuan berwirausaha merupakan fungsi

22

Yusuf, Op., Cit, h.41
Sjarkawi, Op., Cit, h.32
24
Alma, Op., Cit, h.77
23
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dari perilaku kewirausahaan dalam mengkombinasikan kreativitas, inovasi, kerja
keras, dan keberanian menghadapi resiko untuk memperoleh peluang.
Dari pengabungan pendapat diatas bahwa bagian atau komponen
berwirausaha terdiri dari kognitif, emosi (perasaan), dan konasi atau kehendak.
Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor
eksternal, yaitu :
a)

Faktor internal
Faktor internal adalah faktor-faktor yang timbul karena pengaruh dari
dalam diri individu itu sendiri. Faktor-faktor intrinsik yang dapat
mempengaruhi minat berwirausaha antara lain karena motif berprestasi,
harga diri, dan perasaan senang. Diantaranya yaitu :
a. Motif berprestasi
Motif berprestasi adalah keinginan untuk dapat menjadi orang yang
lebih baik dari orang lain. Motif berprestasi menjadi motivasi
seseorang untuk dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik.
b. Harga diri
Harga diri merupakan kebutuhan perkembangan (termasu) kebutuhan
aktualisasi diri dari (Maslow) dengan berwirausaha diharapkan dapat
meningkatkan harga diri karena tidak lagi tergantung pada orang lain.
Hal ini dapat mendorong seseorang untuk berwirausaha.25

25

Djamarah, S.B, Psikologi belajar. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h.86
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c. Faktor senang
Perasaan

senang

terhadap

sesuatu

misalnya

senang

mencoba

mengotak atik sepeda motor maka dengan kesenangan ini akan
menimbulkan

minat

seseorang

untuk

berwirausaha

misalnya

mendirikan bengkel sepeda motor
d. Kepercayaan kepada diri sendiri
Sifat percaya diri merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki
seorang wirausahawan. Seorang wirausahawan yang berhasil idealnya
memiliki rasa percaya diri dan keoptimisan yang tinggi, baik percaya
pada kemampuan yang dimilikinya maupun keoptimisan yang tinggi
terhadap

usaha

yang

dimilikinya.

Dirinya

memiliki

tingkat

pertimbangan yang kritis terhadap opini maupun pendapat orang
lain,

sehingga

dirinya

tidak

mudah

terombang-ambing

dalam

menentukan keputusan yang akan diambilnya.
e. Belajar dari pengalaman
Saat menjalankan usaha yang dimilikinya, seorang wirausahawan sudah
tentu akan mengalami fase ketika masalah dan cobaan, bahkan
kegagalan itu datang menghadapinya.

Wirausahawan

yang

baik

idealnya memiliki sifat ketahanan dalam menghadapi cobaan yang
ada.
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Dirinya tidak pantang menyerah dan tidak mudah putus asa ketika
dihadapkan pada sebuah masalah, bahkan ia akan secepat mungkin
bangkit

dan

berusaha

memperbaiki

hal-hal

yang menyebabkan

masalah itu datang. 26
f. Berani dalam mengambil risiko
Risiko merupakan hal yang tidak luput dari sebuah bisnis, termasuk
berwirausaha. Sikap keberanian dalam mengambil risiko merupakan
tantangan besar bagi wirausahawan yang akan berdampak pula bagi
usaha

yang dimilikinya. Sikap keberanian dalam mengambil risiko

merupakan hal penting yang harus dimiliki wirausahawan agar usaha
yang dimilikinya dapat berjalan maju, namun tetap mempertimbangkan
kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada usaha yang
dimilikinya tersebut.
g. Kepemimpinan
Kepermimpinan merupakan salah satu sifat penting yang juga harus
dimiliki seorang wirausahawan. Pemimpin yang baik idealnya dapat
mengarahkan anggota yang dipimpinnya ke arah yang baik sesuai
dengan tujuan yang hendak dicapai. Selain itu pemimpin idealnya juga
pandai bergaul dengan siapa pun, serta dapat menerima saran dan kritik
yang ada dengan lapang dan terbuka demi kemajuan usaha yang
dimilikinya.

26

Dewey, John, Pengalaman dan Pendidikan. Terjemahan John de Santo. (Yogyakarta:
Kepel Pres, 2002), h.21
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h. Berorientasi ke masa depan
Wirausahawan yang baik idealnya memiliki orientasi dan tujuan yang
jelas ke depannya, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah dan
jangka panjang. Tujuan dan orientasi yang jelas dapat menjadi
acuan

dalam

menentukan langkah dan strategi yang diambil bagi

keberlangsungan usaha dan mencapai target yang diinginkannya.
b)

Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah faktor yang timbul karena rangsangan atau
dorongan dari luar diri individu atau lingkungan. Faktor-faktor intrinsic
yang

mempengaruhi

minat

berwirausaha

antara

lain pendidikan,

lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan peluang.27
a. Lingkungan keluarga
Dalam

lingkungan

keluarga

orang

tua

adalah

pihak

yang

bertanggung jawab penuh dalam proses ini. Anak harus diajarkan
untuk

memotivasi

diri

bekerja

keras,

diberi kesempatan untuk

bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Salah

satu

unsur

kepribadian adalah minat. Minat berwirauha akan terbentuk apabila
keluarga
karena

memberikan
sikap

dan

pengaruh positif terhadap
aktivitas

sesama anggota

minat

tersebut,

keluarga

saling

mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung.28

27

Anwar, Pendidikan Kecakapan Hidup Konsep dan Aplikasi. (Bandung : Alfabeta, 2004)

28

Alma, Op., Cit, h.76
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b. Lingkungan masyarakat
Lingkungan

masyarakat

mempengaruhi

minat

juga

seseorang

mempunyai
untuk

peran

dalam

berwirausaha.

Sebagai

contohnya seseorang baground teknik computer dan bergaul sesama
pakar

komputer

atau

pengusaha

komputer

setidaknya akan

menimbulkan minat untuk berwirausaha seperti mendirikan toko
komputer sendiri.
c. Peluang
Peluang yang ada dihadapan seseorang untuk menjadi sukses bagi
orang yang mempunyai semangat untuk maju sebenarnya banyak,
tergantung

bagaimana

individu

tersebut

dapat memamfaatkan

peluang tersebut untuk meraih sukses. Salah satu peluang untuk
menjadi orang yang berhasil adalah dengan cara wirausaha
d. Pendidikan
Pengetahuan yang didapatkan selama dibangku pendidikan, maupun
praktek lapangan

dapat

dijadikan

modal

dalam memulai

berwirausaha.29
Jadi ada dua faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang yang
pertama faktor internal atau faktor dalam diri sendiri, faktor ini merupakan
faktor alami yang dimiliki oleh seseorang. Disebut faktor alami karena timbul dari
dalam diri tanpa pengaruh dari luar. Pertama faktor internal yang dapat
mempengaruhi minat berwirausaha antara lain karena motif berprestasi, harga diri,
29

Ahmadi, Abu H & Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.31
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dan perasaan senang. Kedua adalah faktor ekternal atau faktor dari luar, faktor ini
muncul antara

lain

disebabkan

oleh

lingkungan

keluarga,

lingkungan

masyarakat, peluang dan pendidikan. Di dalam lingkungan keluarga orangtua
adalah pihak yang bertanggung jawab penuh dalam proses ini. Didalam
keluarga terjadi proses pendidikan yang pertama dan utama. Dari faktor
keluarga ini anak harus diajarkan untuk memotivasi diri bekerja keras, diberi
kesempatan untuk bertangung
keluarga

jawab

untuk

mengangakat

perekonomian

menjadi lebih baik sehingga timbul suatu minat untuk melakukan

sesuatu. Hal ini juga tidak terlepas dari lingkungan masyarakat, peluang dan
pendidikan.
Berdasarkan pendapat di atas, maka minat intrinsik dapat timbul karena
pengaruh sikap persepsi, prestasi belajar, bakat, jenis kelamin dan termasuk juga
harapan bekerja. Sedangkan minat eksternal dapat timbul karena pengaruh latar
belakang status sosial ekonomi orang tua, minat orang tua, informasi, lingkungan
dan sebagainya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan
bahwa faktor yang mempengaruhi minat adalah rangsangan yang datang dari
lingkungan ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan seseorang, minat
seseorang terhadap obyek atau sesuatu hal yang dipengaruhi oleh faktor dari
dalam diri manusia dan juga dipengaruhi oleh motif sosial, perasaan dan
emosi mempunyai pengaruh terhadap sesuatu kegiatan tertentu yang dapat
membangkitkan perasaan senang. Selain itu juga faktor yang mempengaruhi
minat dapat berasal dari luar dan berasal dari dalam diri seseorang yang
dapat mempengaruhi minatnya.
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C.

Konsep Prilaku Kewirausahaan
Sebelum memahami perilaku kewirausahaan, terlebih dahulu harus

dipahami konsep perilaku dan konsep kewirausahaan, untuk itu pada sub pokok
bahasan

ini

akan

diuraikan

terlebih

dahulu

konsep

perilaku,

konsep

kewirausahaan dan kemudian perilaku kewirausahaan.
1.

Konsep Prilaku
Perilaku (behavior) adalah operasionalisasi dan aktualisasi sikap seseorang

atau suatu kelompok dalam atau terhadap sesuatu (situasi dan kondisi) lingkungan
(alam, masyarakat, teknologi atau organisasi). Sementara sikap adalah
operasionalisasi dan aktualisasi pendirian. 30
Menurut Tauzaduhu Ndraha yang dikutip oleh Yanti Maemunah perilaku
dalam ilmu jiwa di definisikan sebagai “ kegiatan organisme yang dapat diamati
oleh organisme lain atau oleh berbagai instrument penelitian, yang termasuk
dalam perilaku adalah laporan verbal mengenai pengalaman subjektif dan
disadari”. Tingkah laku atau perilaku seseorang individu terbentuk karena
adanya suatu interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya,
seperti yang dikemukakan oleh Miftah Toha bahwa: “Perilaku adalah suatu
fungsi dari interaksi antara seorang individu dengan lingkungannya.31 Hal ini
berarti seorang individu dengan lingkungan keduanya secara langsung akan
menentukan perilaku seorang yang bersangkutan. Oleh karena itu perilaku

30

Soemanto, Wasty, Pendidikan Wirausaha (Sekuncup Ide Profesional) , Bina Aksara,
Malang, 1984), h.41
31

Yanti, maemunah, Kewirausahaan dan Pembangunan. Bandung : Alfabeta, 1998). h.76
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seorang individu dengan lainnya akan berbeda sesuai dengan lingkungannya
masing-masing”. 32
Psikologi cenderung memandang perilaku manusia (human behavior)
sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun kompleks. Pembahasan
tentang perilaku manusia terutama secara umum merupakan suatu hal yang sangat
sulit, perilaku manusia tidaklah sederhana untuk dapat dipahami atau
diprediksikan. Begitu banyak faktor internal dan faktor eksternal dari
dimensi masa lalu, saat ini dan masa yang akan datang yang ikut mempengaruhi
perilaku manusia, pembahasan perilaku manusia dari berbagai macam teori
dan sudut pandang akan memberikan penekanan yang berbeda-beda, terutama
dalam menterjemahkan apa yang dimaksud dengan perilaku manusia. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa konsep dasar perilaku manusia pada
hakekatnya

merupakan

proses

interaksi

individu

dengan lingkungannya

sebagai manifestasi bahwa ia adalah makhluk hidup.

32

Meredith, Geoffrey G., Et. Al, Kewirausahaan; Teori dan Praktek, terjm. Andre
Asparsayogi, (Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo,2000), h. 44
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2.

Konsep Kewirausahaan

a.

Kewirausahaan
Menurut pendapat Peter F. Drucker mengatakan bahwa kewirausahaan

merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.
Pengertian tersebut mengandung maksud bahwa seorang wirausaha adalah orang
yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, atau mampu
mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.33
Pendapat yang tidak jauh berbeda yaitu, menurut Zimmerer mengartikan
kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam
memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan.34
Pendapat yang sama juga menurut Agus Wibowo yang menjelaskan,
kewirausahaan merupakan suatu kemampuan menciptakan kegiatan usaha.
Kemampuan menciptakan dan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi dari
yang sudah ada sebelumnya. Kemampuan berwirausaha yang kreatif dan inovatif
dapat dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju
sukses. Peluang sukses di masa depan dapat diraih apabila seorang wirausaha
benar-benar memanfaatkan peluang dengan baik dan mempunyai disiplin diri.35
Sementara itu wirausahawan (enterpreneur) menurut Basrowi adalah orang yang
berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai
kesempatan.36

33

Drucker, Peter, Op., Cit, h. 21
Zimmerer, Scarborough, Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil 1&2, (Jakarta:
Salemba Empat, 2008), h.32
35
Agus Wibowo, Pendidikan Kewirausahaan (Konsep dan Strategi), (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2011), h.40
36
Basrowi, Kewirausahaan Untuk Perguruan Tinggi. (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), h.17
34
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Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan alam
maupun pengetahuan sosial pada dasarnya mengalami perkembangan sesuai
dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Begitupun dengan ilmu pengetahuan
kewirausahaan ini memberikan secercah harapan, bahwa setelah mempelajarinya
diharapkan tergugah motivasinya untuk berbuat, bertindak demi dirinya sendiri
dan untuk orang lain. Dewasa ini sudah menjadi rahasia umum bahwa tingkat
pengangguran di Indonesia sudah cukup memprihatinkan, hal ini perlu disikapi
dengan serius dengan menciptakan berbagai pola pembelajaran dan pelatihan serta
mensinergiskan kurikulum yang ada dengan kebutuhan keahlian yang diterima
mahasiswa supaya mahasiswa mempunyai motivasi untuk berwirausaha adalah
dengan diberikannya ilmu kewirausahaan. Suryana menyebutkan bahwa :
”Ilmu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang
nilai, kemampuan (ability) dan perilaku seseorang dalam menghadapi
tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang
mungkin dihadapinya”.37
Pada saat terdahulu, ilmu kewirausahaan hanya dapat diperoleh dengan
pengalaman di lapangan (langsung praktik) berdagang, berbisnis seperti halnya
yang dilakukan oleh para pengusaha terdahulu yang sudah menyandang gelar
sukses untuk sekarang, dari pengalaman yang mereka kemukakan dalam setiap
pertemuan kegiatan atau seminar, ternyata pengalaman tersebut bisa dijadikan
suatu teori yang dapat dipelajari dan dipraktikkan oleh semua orang.

37

Suryana, Kewirausahaan Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses, Edisi 3,
(Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 60
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Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah waktunya untuk memberikan yang
terbaik untuk mahasiswa yang sedang menuntut ilmu untuk sama-sama diberikan
suatu ilmu yang bisa dijadikan bekal untuk mengaktualisasikan dirinya di
masyarakat, dan kelak tidak menjadi beban masyarakat (menganggur).
Melihat dari perkembangannya, ilmu kewirausahaan sudah banyak
diberikan dan dipelajari terutama di negara-negara yang notabene sudah
berkembang

dan

maju,

baik

teknologi

maupun

tingkat

kesejahteraan

masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Suryana, bahwa:
Sejak awal abad ke-20 kewirausahaan sudah diperkenalkan di beberapa
negara. Misalnya di Belanda dikenal dengan ”ondermemer” di Jerman
dikenal dengan ”unternehmer”. Dibeberapa negara kewirausahaan memiliki
banyak tanggung jawab dalam mengambil keputusan yang menyangkut
kepemimpinan teknis, kepemimpinan organisasi dan komersial, penyedia
modal, penerimaan dan penanganan tenaga kerja, pembelian, penjualan
pemasaran dan lain-lain, kemudian pada tahun 1950-an pendidikan
kewirausahaan mulai dirintis dibeberapa negara seperti Eropa, Amerika dan
Canada. Bahkan sejak tahun 1970-an banyak universitas yang mengajarkan
”enterpreneurship”. Di Indonesia, pendidikan kewirausahaan masih tebatas
pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. 38
Menurut Prawiro dalam Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan
Nasional, kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk

memulai

sebuah usaha dan mengembangkan usaha.39 Kewirausahaan adalah suatu proses
dalam mengerjakan sesuatu yang baru (creatif) dan berbeda

(inovatif) yang

bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Hal ini sependapat dengan yang
dikemukakan menurut Kasmir, yaitu:

38

Ibid, h. 67
Prawiro, Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan, (Jakarta: Kementerian Pendidikan
Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, 2010), h.101
39
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kewirausahaan adalah suatu kemampuan menciptakan kegiatan usaha.
Kemampuan menciptakan dan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi
dari yang sudah ada sebelumnya. Kemampuan berwirausaha yang creatif
dan inovatif dapat dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari
peluang menuju sukses. Peluang sukses di masa depan dapat diraih apabila
seorang wirausaha benar-benar memanfaatkan peluang dengan baik dan
mempunyai disiplin diri.40
Menurut Zimmerer kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam hal
menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan memerlukan adanya
kreativitas dan inovasi tersebut pada akhirnya mampu memberikan kontribusi
bagi masyarakat banyak. Wirausaha merupakan suatu kegiatan usaha yang
dilakukan secara sadar

untuk mengubah tingkah laku manusia baik secara

individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya
pengajaran dan pelatihan, sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggung
jawab terhadap segala perbuatannya.41
Jiwa kewirausahaan antara lain: bersikap dan berpikir mandiri, memiliki
sikap berani menanggung risiko, tidak suka mencari kambing hitam, selalu
berusaha menciptakan dan meningkatkan

nilai sumberdaya, terbuka terhadap

umpan balik, selalu ingin mencari perubahan yang lebih baik (meningkatkan atau
mengembangkan), tidak pernah merasa puas, terus menerus melakukan inovasi
dan improvisasi demi perbaikan selanjutnya, serta memiliki tanggung jawab moral
yang baik.
Menurut Prof. Yuyun Wirasasmita, dalam buku “Analisis Ekonomi Jawa
Barat” menyebutkan bahwa “kewirausahaan dan wirausaha merupakan
faktor produksi aktif yang dapat menggerakkan dan memanfaatkan
sumberdaya lainnya seperti sumber daya alam, modal dan teknologi,
sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran, yaitu melalui
40
41

Kasmir, Kewirausahaan, Cetakan ke 9, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 19
Zimmerer, Op., Cit, h. 46
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penciptaan lapangan kerja, penghasilan dan produk yang diperlukan
masyarakat, karena itu pengembangan kewirausahaan merupakan suatu
keharusan di dalam pembangunan”.42
Wirausaha atau kita sebut pengusaha adalah seorang pelopor bisnis baru
atau seorang manajer yang mencoba untuk memperbaiki suatu unit organisasi
dengan memprakarsai perubahan bentuk. Menurut Longenecker

wirausaha

(entrepreneur) adalah seorang yang memulai dan atau mengoperasikan bisnis.43
Adapun kewirausahaan mempunyai sikap mental dan sifat jiwa yang selalu
aktif dalam berusaha untuk memajukan karya baktinya dalam rangka upaya
meningkatkan pendapatan di dalam kegiatan usahanya. Selain itu kewirausahan
adalah kemampuan creatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber
daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah
kemampuan untuk menciptakan seuatu yang baru dan berbeda (create new and
different) melaui berpikir creatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan
peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Pada hakekatnya kewirausahaan
adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam
mewujudkan gagasan inovatif kedalam dunia nyata secara kreatif.44
Artinya berdasarkan pendapat di atas bahwasannya kewirausahaan adalah
memiliki peran penting dalam membentuk manusia untuk berkarya dan berfikir
kreatif dalam menciptakan sesuatu yang baru untuk menjadi seorang inovator dan
kreatifator. Kewirausahaan merupakan proses menciptakan sesuatu yang lain
dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko serta

h.77

42

Yuyun Wirasasmita, “Analisis Ekonomi Jawa Barat”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006),

43

Drucker, Peter, Op., Cit, h.189
Basrowi, Op.,Cit, h. 102
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menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Sehingga
kewirausahaan mencakup suatu sikap mental, pandangan, wawasan serta pola
pikir dan pola tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung
jawabnya dan selalu berorientasi kepada pelanggan. Kewirausahaan dibentuk pada
diri seseorang melalui pendidikan atau pelatihan. Oleh karena itu, pendidikan atau
pelatihan kewirausahaan merupakan proses pembelajaran konsep dan skill untuk
mengenali peluang-peluang yang orang lain tidak mampu melihatnya. Yaitu
mengacu pada perilaku yang meliputi: pengambilan inisiatif dan mengorganisasi
untuk mengubah sumber daya terhadap resiko dan kegagalan.
b.

Tujuan dan Manfaat Kewirausahaan
1.

Tujuan Kewirausahaan
Untuk mengetahui tujuan adanya kewirausahaan yang diberikan

kepada mahasiswa dibangku kuliah. Maka menurut Basrowi, tujuan
kewirausahaan adalah:45
1) Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas
2) Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk
menghasilkan kesejahteraan masyarakat.
3) Membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan
kewirausahaan dikalangan masyarakat.
4) Menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan
yang tangguh.
Menurut Hendro dalam bukunya “Dasar-dasar Kewirausahaan”
menjelaskan beberapa tujuan kewirausahaan untuk mahsiswa dan dunia
pendidikan yaitu:46

45

Ibid, h.24

46

Hendro, Dasar-dasar Kewirausahaan, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 7
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1) Mengurangi pengangguran, dengan berwirausaha mampu mengatasi
pengangguran pasif maupun aktif dan bisa mengatasi tingkat
kemiskinan yang permanen.
2) Mampu membekali masa depan di semua bidang pekerjaan dengan
menerapkan kewirausahaan.
3) Menjadikan kewirausahaan sebagai langkah alternatif untuk mencari
nafkah dan bertahan hidup.
4) Memajukan

perekonomian

Indonesia

dan

menjadi

lokomotif

peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia.
5) Meningkatkan pendapatan keluarga dan daerah yang akan berujung
pada kemajuan ekonomi bangsa.
6) Membudayakan sikap unggul, prilaku positif, dan kreatif.
7) Menjadi bekal ilmu untuk mencari nafkah, bertahan hidup dan
berkembang.
Berdasarkan pendapat di atas, tujuan adanya kewirausahaan yaitu
meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Dengan berwirausaha
maka pengangguran dan kemiskinan bisa berkurang terbukti dengan
melakukan usaha seseorang akan memperkerjakan orang lain dalam
membantu pekerjaanya sehingga secara otomatis orang tersebut akan
terbantu dalam memenuhi kehidupannya. Jika saat ini para pemuda mampu
menciptakan peluang untuk berwirausaha sendiri, mereka tidak akan
bingung dan

berbondong-bondong

mencari

pekerjaan

lain.

Untuk

menghadapi berbagai tantangan tersebut diperlukan sumber daya berkualitas
yang dapat menciptakan berbagai keunggulan, baik keunggulan komparatif
maupun keunggulan kompetitif, di antaranya melalui proses kreatif dan
inovatif berwirausaha.
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2.

Manfaat Kewirausahaan
Menurut

Rusdiana,

manfaat

yang

dapat

diperoleh

melalui

berwirausaha adalah : 47
ii.
iii.

iv.

Memiliki kebebasan untuk mengaktualisasi potensi yang dimiliki.
Banyak wirausaha yang berhasil mengelola usahanya karena
menjadikan keterampilan/hobinya menjadi pekerjaannya.
Memiliki peluang untuk berperan bagi masyarakat. Dengan
berwirausaha kita memiliki kesempatan untuk berperan bagi
masyarakat dengan menciptakan produk yang dibutuhkan
masyarakat.
Dapat menjadi motivasi tersendiri untuk memulai berwirausaha.
Kesuksesan dan ketidaksuksesan seseorang dalam karier sangat
bergantung pada motivasi untuk menjalankan kariernya.
Menurut Basrowi, kewirausahaan menyebutkan beberapa manfaat

adanya para wirausaha, diantaranya:48
1) Berusaha memberikan bantuan kepada orang lain dan pembangunan
sosial sesuai dengan kemampuannya.
2) Menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat
mengurangi pengangguran.
3) Memberikan contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, tetapi
tidak melupakan perintah agama.
4) Menjadi contoh bagi anggota masyarakat sebagai pribadi unggul
yang patut diteladani.
5) Sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi,
pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan.
6) Berusaha mendidik para karyawannya menjadi orang yang
mandiri, disiplin, tekun dan jujur dalam menghadapi pekerjaan,.
7) Berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak
berfoya-foya, dan tidak boros.
Berdasarkan kutipan di atas, manfaat yang diperoleh melalui
berwirausaha menurut Rusdiana yaitu setiap orang yang mempunyai jiwa
kewirausahaan akan memiliki kebebasan untuk mengaktualisasi potensi
yang dimiliki. Sejatinya seorang wirausaha dapat dengan mandiri mengelola
47

Rusdiana, Kewirausahaan Teori dan Praktik, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 21

48

Basrowi, Op., Cit, h.20
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usaha sendiri sehingga menjadi tanggung jawab dalam mengelola dapat
ditentukan

sesukses

mungkin.

Karena

berwirausaha

setiap

orang

berkesempatan untuk bertindak sosial saling berkegantungan antara satu
dengan yang lain membantu ketika ada yang membutuhkan pekerjaan dan
pengusaha merasa dibantu untuk menciptakan produk yang bisa bermanfaat.
Sehingga manfaat dari berwirausaha merupakan kunci untuk merubah hidup
menjadi lebih sukses. Kesuksesan dan ketidaksuksesan seseorang dalam
berkarir sangat bergantung pada motivasi untuk menjalankan karirnya.
c.

Karakteristik Kewirausahaan
Beberapa karakteristik psikologis ditemukan dalam sejumlah studi
sebagai determinan dari perilaku kewirausahaan antara lain:49
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Kebutuhan untuk berprestasi/ need of achievement
Inisiatif
Kecendrungan mengambil resiko/ the propensity to take risk
Kepercayaan diri dan locus of control
Self- esteem and perilaku inovatif
Nilai–nilai yang dianut dan tujuan personal
Kepemimpinan/ Leadership.

Menurut By Grave dalam penjelasan Basrowi, karakteristik wirausaha
meliputi 10 D yaitu:50
a) Dream, yaitu seorang wirausaha mempunyai visi keinginan
terhadap masa depan pribadi serta kemampuan untuk
mewujudkan mimpinya.
b) Decisiveness, yaitu seorang wirausaha adalah orang yang tidak
bekerja
lambat.
Membuat
keputusan
dengan
penuh
perhitungan.

49
50

Rusdiana, Op., Cit, h.55
Basrowi, Op., Citi, h.60
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c) Doers, yaitu seorang wirausaha dalam membuat keputusan
akan segera menindaklanjuti.
d) Determination, yaitu seorang wirausaha melaksanakan
kegiatannya dengan penuh perhatian dan tanggung jawab serta
tidak mudah menyerah meskipun dihadapkan pada halangan
dan rintangan.
e) Dedication, yaitu seorang wirausaha mempunyai dedikasi
tinggi terhadap bisnisnya, mengutamakan kepentingan bisnis
dibandingkan dengan kepentingan pribadi.
f) Devotion, yaitu mencintai bisnisnya dan produk yang
dihasilkan.
g) Details, yaitu seorang wirausaha sangat memperhatikan faktorfaktor kritis secara rinci.
h) Destiny, yaitu bertanggung jawab terhadap tujuan yang hendak
dicapainya serta tidak bergantung kepada orang lain.
i) Dollars, yaitu seorang wirausaha tidak mengutamakan
mencapai kekayaan. Uang bukan motivasi utama.
j) Distribute, yaitu bersedia mendistribusikan kepemilikan
bisnisnya kepada orang kepercayaan.
Menurut pendapat di atas bahwasanya karakterisktik yang di miliki
oleh seseorang wirausaha yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usahausaha yang dilakukannya. Seorang wirausaha lebih memilih risiko yang
moderat. Mampu dan meyakini bahwa dirinya percaya akan kemampuan
dirinya untuk berhasil, mampu berorientasi ke masa depan, perspektif, dan
berwawasan jauh ke depan. Seorang wirausaha memiliki semangat kerja dan
kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih
baik. Dan memiliki ketrampilan dalam mengorganisasikan sumber daya
untuk menciptakan nilai tambah. Pada hakikatnya kewirausahaan adalah
sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan
gagasan inovatif kedalam dunia nyata secara kreatif. Karena kewirausahaan
merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda
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melalui berfikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan hal baru
dalam menghadapi tantangan hidup. 51
d.

Fungsi dan Peran Kewirausahaan
1.

Fungsi Kewirausahaan
Fungsi wirausaha dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu secara

mikro dan makro. Fungsi kewirausahaan diantaranya yaitu:52
1) Fungsi Makro
Secara makro wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan
pemacu perekonomian suatu bangsa. Bahkan para wirausahalah yang
berhasil menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan
ekonomi. Peranan wirausaha melalui usaha kecilnya tidak diragukan
lagi, karena :
a) Usaha kecil dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui
berbagai keterkaitan usaha, seperti fungsi pemasok, fungsi
produksi, fungsi penyalur, dan pemasar bagi hasil produkproduk industri besar.
b) Usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi khususnya
dalam menyerap sumber daya yang ada, dapat menyerap tenaga
kerja lokal, sumber daya lokal, dan meningkatkan sumber daya
manusia menjadi wirausaha-wirausaha yang tangguh.
c) Usaha

kecil

dipandang

sebagai

sarana

pendistribusian

pendapatan nasional, alat pemerataan berusaha, dan pemerataan
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pendapatan, karena jumlahnya tersebar baik di perkotaan
maupun di pedesaan.
2) Fungsi Mikro
Secara mikro fungsi wirausaha adalah penanggung risiko dan
ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang
baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha
baru. Dalam melakukan fungsi mikronya menurut marzuki usman
secara umum wirausaha memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penemu
(innovator) dan sebagai perencana (planner).53
a). Innovator
Wirausaha berfungsi dalam menemukan dan menciptakan :
 Produk baru (the new product)
 Teknologi baru (the new technologi)
 Ide-ide baru (the new image)
 Organisasi usaha baru (the new organization)
b). Planner
Wirausaha berfungsi dalam merancang :
 Perencanaan usaha (corporate plan)
 Strategi perusahaan (corporate strategy)
 Ide-ide dalam perusahaan (corporate image)
 Organisasi perusahaan (corporate organi-zation)
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2.

Peran Kewirausahaan
Secara umum, peran kewirausahaan dapat dibagi menjadi dua,
yaitu internal dan eksternal..54
1) Peran internal yaitu :


Mengurangi tingkat ketergantungan terhadap orang lain



Meningkatkan kepercayaan diri



Meningkatkan daya beli

2) Peran eksternal yaitu :


Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran



Meningkatkan pendapatan masyarakat



Meningkatkan produktivitas nasional



Meningkatan pertumbuhan ekonomi

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa peran kewirausahaan secara
internal yaitu dapat mengurangi tingkat kebergantungan terhadap orang lain,
meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan daya beli pelakunya.
Secara eksternal, seorang wirausaha berperan dalam menyediakan lapangan
kerja bagi para pencari kerja. Dengan terserapnya tenaga kerja oleh
kesempatan kerja yang disediakan oleh seorang wirausaha, tingkat
pengangguran secara nasional menjadi berkurang dengan berwirausaha
dapat mengurangi pengangguran, dengan membuka usaha kita tidak akan
bekerja sendiri dalam mengembangkan usahanya.
Kita akan membutuhkan orang-orang yang akan membantu dalam
menjalankan kegiatannya seperti penjual makanan cepat saji mereka
membutuhkan karyawan untuk memasak, menyajikan makanan dan juga
54
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mengatur keuangan. Artinya, usaha yang dijalankannya akan menyerap
banyak tenaga kerja, hal ini akan memberikan kontribusi yang baik dalam
pengembangan perekonomian di negara kita.
5. Mekanisme Kewirausahaan
a.

Cara Memulai Usaha
Memulai usaha merupakan suatu permulaan yang berat. Berat dalam hal ini

yaitu keberanian dan keyakinan untuk mengawali karir hidupnya, menentukan
apakah bisa berhasil atau malah merugikan. Untuk memulai suatu usaha banyak
cerita yang dapat diambil hikmahnya. Sering kali kita kagum menyaksikan
kesuksesan seorang pengusaha. Kadang-kadang kita tidak tahu proses
keberhasilan pengusaha tersebut. Namun, jika kita telaah lika-liku sebelum sukses
menjadi pengusaha banyak cerita suka maupun duka di belakang kesuksesannya.55
Tidak sedikit cerita yang menyedihkan di balik sukses yang diraih oleh
pengusaha tersebut. Ada pengusaha yang memulai usahanya dari nol dengan
tertatih-tatih. Bahkan, sering kali pengusaha tersebut menderita kerugian dan
nyaris bangkrut. Namun, karena keberanian, kesabaran, ketekunan, dan
kepandaiannya dalam mengelola usaha dari waktu ke waktu selama bertahuntahun maka dengan kerja kerasnyalah membuahkan hasil yang memuaskan
Dari hasil penelitian di lapangan terdapat beragam cara dan sebab untuk
memulai usaha. Menurut Kasmir dalam kewirausahaan ada lima sebab atau cara
seseorang untuk mulai merintis usahanya yaitu:56
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1. Faktor Keluarga Pengusaha
2. Faktor Kesengajaan Terjun Menjadi Pengusaha
3. Faktor Kerja Sampingan
4. Faktor Coba-coba
5. Faktor Keterpaksa
Dari kelima sebab tersebut seorang pengusaha mengawali karirnya.
Alasanya yaitu pertama, pengusaha yang memulai usaha karena faktor keluarga
cukup banyak ditemui. Artinya, seseorang memulai usaha karena keluarga mereka
sudah memiliki usaha sebelumnya. Orang tua atau saudara pengusaha
menganjurkan keluarga lainya untuk membuka usaha sendiri. Keluarga sengaja
mengader anggota keluarga lain untuk meneruskan usaha atau membuka cabang
atau usaha baru. Dengan demikian, mulai dari modal, suplai bahan-bahan, sapai
manajemen sang pungusaha pemula tinggal mengikutiyang sudah ada.
Kesuksesan usaha seperti ini cukup banyak terjadi di berbagai belahan dunia
termasuk Indonesia.57
Kedua, faktor sengaja terjun menjadi pengusaha, artinya seseorang dengan
sengaja mendirikan usaha. Biasanya merekaa belajar dari kesuksesan orang lain.
Mereke mengikuti contoh dari pengusaha yang ada dengan mencari modal atau
bermitra dengan orang lain. Model ini biasanya dilakukan oleh mereka yang
berstatus pegawai, namun memiliki naluri bisnis. Tidak sedikit model seperti ini
mencapai kesuksesan. Kesuksesan dan kegagalan orang lain dalam menjalankan
kegiatan usahanya.
57
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Ketiga, faktor sampingan atau sering disebut iseng-iseng karena dilakukan
secara tidak sengaja sebagai usaha sampingan untuk menambah kegiatan. Usaha
ini biasanya dilakukan oleh mereka yang mencoba menjual atau memproduksi
sesuatu skala kecil untuk mengisi waktu luang. Akan tetapi, usaha ini ternyata
terus meningkat. Meningkatnya pesanan atau permintaan ini terus direspons oleh
pemilik dengan menambah modal dan kapasitas produksinya. Maka, kegiatan
yang semula dilakukan hanya untuk mengisi waktu luang menjadi kegiatan yang
memberikan hasil yang luar biasa.58
Faktor selanjutnya yaitu dengan coba-coba. Memulai usaha dengan cobacoba cukup banyak dilakukan dan menuai kesuksesan. Usaha ini biasanya
dilakukan oleh mereka yang belum memiliki pengalaman. Mereka yang kesulitan
mencari pekerjaan, atau mereka yang baru terkena pemutusan hubungan kerja
(PHK). Namun demikian, tidak sedikit usaha yang diawali dengan coba-coba ini
yang mencapai kesuksesan.
Yang terakhir yaitu faktor keterpaksaan. Faktor usaha karena terpaksa
memang jarang terjadi, namun berdasarkan hasil penelitian ternyata ada beberapa
wirausahawan yang berhasil karena keterpaksaan. Mereka biasanya membuka
usaha karena kehilangan pekerjaan atau menganggur. Sebagai contoh setelah lulus
sarjana Bang Aris mengajukan ratusan lamaran kerja ke berbagai perusahaan,
namun tidak pernah diterima mejadi pegawai. 59Kemudian dia memutuskan untuk
berwirausaha. Langkah melakukan wirausaha dijalankan dengan setengah hati.
Namun, kenyataan bahwa usahanya memberikan hasil yang lumayan dalam waktu
58
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relatif singkat. Sehigga membuatnya bersemangat, hal tersebut menjadi motivasi
yang kuat untuk memajukan usahanya.
Banyak cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memulai usaha.
Baik secara kelompok maupun perorangan. Cara memulai usaha yang lazim
dilakukan adalah sebagai berikut:60
3.

Mendirikan Usaha Baru
Artinya, seseorang memulai usaha dengan mendirikan perusahaan yang
baru. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah mengurus segala
sesuatu yang berhubungan dengan badan usaha, mulai dari akte notaris
sampai ke pengadilan negri (Departemen Kehakiman), kemudian
mengurus izin-izin yang dibutuhkan. Di samping itu, tugas lain adalah
mencari lokasi yang tepat dan menyediakan peralatan atau mesin yang
sesuai dengan usahanya.

4.

Membeli Perusahaan
Artinya, usaha ini dilakukan dengan cara membeli perusahaan yang
sudah ada atau sudah berjalan sebelumnya. Pembelian sebelumnya
dapat dilakukan terhadap perusahaan yang sedang berjalan atau
perusahaan yang tidak aktif, tetapi masih memiliki badan usaha.
Pembelian meliputi saham berikut aset perusahaan yang dimiliki.

5.

Kerja Sama/ Waralaba
Model ini dikembangkan dengan memakai nama dama manajemen
perusahaan lain. Perusahaan pemilik nama disebut sebagai perusahaan
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induk (Franchitor) dan perusahaan yang menggunakan disebut
Franchise. Dukungan manajemen yang diberikan oleh Franchisor
berupa: pemilihan lokasi usaha, bentuk bangunan, layout gedung dan
ruangan, peralatan yang diperlukan, pemilihan karyawan, penentuan
atau penyediaan bahan baku atau produk, serta iklan bersama. Cara
seperti ini sudah dilakukan oleh MC Donald, Indomaret, Rumah Makan
sederhana dan lain-lain. 61
6.

Mengembangkan Usaha Yang Ada
Artinya, pengusaha melakukan pengembangan atas usaha yang sudah
ada

sebelumnya,

baik

pengembangan berupa

cabang

ataupun

penambahan kapasitas yang lebih besar. Biasanya kegiatan seperti ini
dilakukan perusahaan keluarga.
b.

Bidang Bidang Kewirausahaan
Sebelum memulai usaha, terlebih dahulu perlu pemilihan bidang yang ingin

ditekuni. Pemilihan bidang usaha ini penting agar kita mampu mengenal seluk
beluk usaha tersebut dan mampu mengelolanya. Pemilihan bidang usaha ini harus
disesuaikan dengan minat atau bakat seseorang karena minat dan bakat
merupakan faktor penentu dalam menjalankan usaha.
Di samping faktor minat atau bakat, faktor penentu lainnya adalah model
yang besarnya tergantung usahanya. Faktor modal dapat dicari dari berbagai
sumber, baik dari kantiing pribadi, para sanak famili, rekan-rekan sejawat, atau
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pinjaman. Namun, untuk usaha baru modal pinjaman relatif lebih sulit diperoleh
karena jarang lembaga keuangan yang mau membiayai usaha yang masih baru.62
Faktor lainnya adalah jangka waktu memperoleh penghasilan atau
keuntungan. Ada usaha yang jangka waktu perolehan keuntunganya relatif
pendek, sedang dan panjang. Usaha jangka pendek maksudnya adalah jangka
waktu yang diperlukan di bawah satu tahun misalnya untuk produk pertanian
sayur-mayur, usaha ternak ayam, atau ikan. Usaha jangka menengah berkisar
antara 1 hingga 3 tahun, seperti bidang industri dan perdagangan. Usaha jangka
menengah bidang pertanian antara lain jeruk dan coklat. Sementara itu, usaha
jangka panjang di atas 3 tahun seperti perkebunan kelapa sawit dan karet.
Faktor besarnya laba yang akan di peroleh dapat dijadikan sebagai acuan.
Ada usaha yang dalam waktu singkat, antara satu hingga tiga bulan sudah
menghasilkan laba, namun ada pula usaha yang memerlukan waktu lama. Artinya,
harus mengembalikan modal terlebih dahulu baru dapat memetik hasilnya.
Pengalaman pada bidang tertentu, seperti pernah melaukan job training atau
praktik kerja, sangat berguna bagi pengusaha dalam rangka memilih usaha yang
akan dimasukinya. Di samping itu, pengalaman dapat pula diperoleh dari
pengalaman orang lain dalam bidang yang diinginkan. Jadi, untuk menentukan
bidang usaha yang akan digeluti tergantung dari lima faktor sebagai berikut :63
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1. Minat atau Bakat
Minat atau bakat sudah ada dan dapat timbul dari dalam diri seseorang.
Artinya, ketertarikan pada suatu bidang sudah tertanam dalam dirinya.
Minat juga dapat tumbuh setelah dipelajari dari berbagai cara. Namun,
seseorang yang memiliki minat dari dalam maupun bakat dari keturunan
akan lebih mudah dan lebih cepat beradaptasi dalam mengembangkan
usahanya.64
2. Modal
Modal secara luas dapat diartinya uang. Untuk memulai usaha terlebih
dulu diperlukan sejumlah uang. Dalam arti sempit modal dapat dikatakan
sebagai keahlian seseorang. Dengan keahlian tertentu seseorang dapat
bergabung dengan mereka yang memiliki modal uang untuk menjalankan
usaha.
3. Waktu
Waktu adalah masa seseorang untuk menikmati hasil dari usahanya.
Setiap usaha memiliki masa yang berbeda-beda ada yang dalam jangka
waktu pendek ada pula dalam jangka waktu menengah atau panjang.
Dalam jangka pendek artinya di bawah satu tahun usaha tersebut sudah
memberikan hassil misalnyausaha dagang, agribisnis, usaha jasa,
peternakan ikan atau ayam. Kemudian dalam jangka menengah misalnya
usaha jeruk cokelat atau peternakan kambing, sedangkan jangka panjan
seperti pertanian karet atau kelapa sawit.
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4. laba
Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besarnya margin laba yang
diinginkan. Di samping itu, dalam hal laba yang perlu dipertimbangkan
adalah jangka waktu memperoleh laba tersebut. Margin laba maksudnya
jumlah laba yang akan diperoleh (dalam persentase tertentu), sedangkan
jangka waktu adalah lama tidaknya memperoleh laba sesaat atau terusmenerus.65
5. Pengalaman
Pengalaman maksudnya yaitu pengalaman pribadi pengusaha tersebut
atau pengalaman orang lain yang telah berhasil dalam melakukan usaha.
Pengalaman ini merupakan pedoman atau guru agar tidak melakukan
kesalahan dalam menjalankan usahanya nanti. 66
Bidang usaha yang dapat digeluti untuk pemula sesuai dengan minat dan
bakat, terutama untuk usaha kecil dan menengah antara lain :67
1. Sektor Kecantikan
Usaha di sektor kecantikan contohnya membuka usaha salon dan SPA
atau kecantikan lainnya. Sebelum membuka usaha ini, sebaiknya calon
pengusaha terlebih dahulu memahami seluk beluk kecantikan, misalnya
dengan cara mengikuti kursus kecantikan. Dengan demikian, pengusaha
tersebut lebih mudah mengelola usahanya dan tidak tergantung kepada
anak buah jika terjadi suatu masalah.68
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2. Sektor Keterampilan
Usaha di sektor keterampilan antara lain sektor jasa perbaikan (service),
seperti service elektronik ( televisi, radio, kulkas, AC), service kendaraan
(sepeda motor dan mobil), atau service mesin-mesin. Seperti halnya
dengan sektor kecantikan, calon pegusaha di sektor keterampilan jasa
perbaikan juga perlu mengikuti kursus keterampilan sesuai dengan
bidang yang dimilikinya.
3. Sektor Konsultan
Usaha di bidang konsultan maksudnya adalah menjadi penasihat untuk
berbagai bidang usaha. Misalnya, konsultan manajemen, konsultan
hukum, konsultan psikiater, konsultan teknik, dan konsultan lainnya.
Pendirian konsultan jelas harus memiliki latar belakang bidang ilmu yang
akan mendukung usahanya. Sebagai contoh, konsultan manajemen bagi
mereka yang berlatar belakang ekonomi, konsultan hukum bagi mereka
yang berlatar belakang hukum. Dan seterusnya.
4. Sektor Industri
Usaha di sektor industri sangatlah luas dan beragam. Sektor ini akan
menghasilkan suatu produk olahan. Untuk usaha kecil dan menengah
misalnya membuka pabrik makanan seperti tempe, tahu, kerupuk, roti,
atau usaha industri konveksi, genteng, marmer dan lainya.
5. Sektor Tambang

67

Usaha di sektor tambang juga dapat dilakukan untuk usaha kecil dan
menengah, seperti usaha penambangan pasir, koalin, timah, emas ayau
batu bara.
6. Sektor Kelautan
Usaha di sektor kelautan contohnya adalah usaha penangkapan ikan
dengan menyediakan kapal-kapal penangkapan ikan bagi para nelayan,
baik skala kecil maupun menengah. Seperti menyediakan transport laut
sebagai penyebrangan dan lainya.
7. Sektor Perikanan
Usaha di sektor perikanan antara lain membuka usaha tambak ikan atau
udang. Baik di air tawar maupun air laut. Usaha perikanan di air tawar
misalnya budi daya ikan lele, emass, gurame, bawal, patin, dan
sebagainya. Sedagkan di air laut misalnya budi daya rumput laut, dan
mutiara, menjual cumi-cumi, kepiting, dan hasil laut lainya.69
8. Sektor Agribisnis
Usaha di sektor agribisnis dapat dilakukan dengan membuka pertanian
jangka pendek, misalnya usaha penanaman sayur-mayur, jangka
menengah penanaman jeruk, pisang, nanas, cokelat, dan untuk jangka
panjang misalnya penanaman karet, cengkeh, lada dan kelapa sawit.
9. Sektor Perdagangan
Usaha di sektor perdagangan dapat dilakukan dengan membuka toko atau
kios. Membuka usaha seperti pakaian, sepatu, alat sekolah, alat dapur,

69

Ibid, h.46

68

kebutuhan sehari-hari ataupun seperti toko besar Chandra, Giant, Multi
Mart dan sektor perdagangan lainya.
10. Sektor Pendidikan
Usaha di sektor pendidikan yang dapat dilakukan adalah membuka
lembaga pelatihan atau kursus-kursus, mendirikan yayasan sekolah
taman kanak-kanan (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah
pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) atau perguruan tinggi
(akademi, sekolah tinggi atau universitas).
11. Sektor Percetakan
Usaha di sektor percetkan dapat dilakukan dengan membuka usaha
fotokopi, sablon, perccetakan buku, majalah, koran, atau percetakan
lainnya.
12. Sektor Seni
Usaha di sektor seni bagi mereka yang memiliki bakat seni, yaitu dapat
dilakukan dengan menjual hasil karya seni lukis, musik, ukir, penulis
cerita, gambar dan lain-lain.
13. Sektor Kesehatan
Usaha di sektor kesehatan misalnya dengan membuka apotik, rumah obat
herbal, kususnya bagi mereka yang mempunyai latar belakang kesehatan,
namun bisa juga orang umum menyediakan tempat untuk membuka
sebuah klinik-klinik kesehatan, praktik dokter bersama, tempat bersalin,
rumah sakit, dan sebagainya.70
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14. Sektor Kuliner
Usaha di sektor kuliner sangatla banyak dan macam-macam menunya.
Dikususkan bagi yang hobi masak dan bisamenjadi coki maka usaha
kuliner usaha yang tepat. Karena setiap orang makan itu kebutuhan,
otomatis makanan apa saja pasti di cicipi. Seperti rumah makan atau
restourant yang menyediakan makanan berat contohnya nasi ayam bakar,
nasi liwet, nasi padang, makanan ringan seperti cemilan dan minuman
yang bervariasi rasa dan ragamnya.
15. Sektor Pariwisata
Usaha di sektor pariwisata yang dapat dijalankan antara lain membuka
biro perjalanan, usaha wisata, membuka tempat penginapan, motel, hotel.
Selain itu juga menyediakan jasa antar keliling wisata antar kota daerah
bahkan luar kota dan luar negri.
16. Sektor Kerajinan Tangan
Usaha di sektor kerajinan tangan banyak sekali hasil-hasil olahn tangan
yang bisa dijadikan sumber penghasilan. Bisa memanfaatkan barang
bekas ataupun barang mentah kemudian diolah menjadi barang yang
memlki nilai jual yang tinggi. Contoh hasil souvenir, hiasan rumah,
ukiran kayu, hiasan dinding, asesoris, pernak-pernik, tas, sepatu, hasil
jaitan, lukisan dan lain-lain.
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c.

Jenis-jenis Badan Usaha
Badan usaha adalah payung hukum yang membawahi usaha yang akan

dijalankan. Payung hukum ini penting agar perusahaan tidak melanggar hukum
dalam menjalankan aktivitasnya.71 Artinya di mata hukum perusahaan yang
dijalankan sah, jika suatu hari terdapat tuntunan hukum perusahaan tersebut dapat
dilindungi. Di Indonesia terdapat beberapa jenis badan hukum yang dapat dipilih.
Masing-masing badan hukum memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun badan
usaha yang ada badan hukum adalah sebagai berikut :
1. Perusahaan Perorangan
Perusahaan perorangan merupakan usaha milik pribadi. Artinya modal
dimiliki oleh perorangan. Pendirian perusahaan perorangan sangatlah
sederhana, tidak memerlukan persyaratan khusus dan relatif tidak
memerlukan modal besar. 72
2. Firma
Firma merupakan perusahaan yang pendiriannya dilakukan oleh dua
orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama sendiri.
Kepemimpinan dan tanggung jawab firma berada di tangan pemilik
firma. Modal firma diperoleh dari mereka yang terlibat dalam pendirian
firma. 73
3. Perseroan Komanditer (CV)
Perseroan komanditer merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar
kepercayaan. Perusahaan ini sering disingkat CV. Tanggung jawab
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sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan
dalam perusahaan yang bertujuan untuk memberikan peluang bagi
perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab
terbatas.
4. Koperasi
Koperasi merupakan badan usaha yang beraggotakan beberapa orang.
Artinya koperasi merupakan kumpulan orang yang secara bersam-sama
melakukan usaha. Badan hukum koperasi melandaskan kegiatanya
berdasarkan prinsip koperasi. Koperasi dianggap gerakan ekonomi rakyat
berdasarkan asas kekeluargaan. 74
5. Yayasan
Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan mencari
keuntungan, tetapi lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Modal
yayasan diperoleh dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainya.
Pendirian yayasan dilakukan untuk bidang pendidikan, kesehatan, panti
sosial, atau lembaga swadaya masyarakat.
6. Perseroan Terbatas
Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang memiliki tanggung
jawab terbatas. Artinya tanggung jawabnya hanya sebatas modal yang
disetorkan. Perusahaan jenis ini paling banyak digunakan dan diminati.
oleh para pengusaha, terutama untuk usaha yang memiliki modal. 75

74
75

Ibid, h.50
Ibid, h.52

72

D.

Kewirausahaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

1.

Pandangan Islam tentang Kewirausahaan
Secara umum bisnis Islam dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas

bisnis dalam berbagai macam bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas),
kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatas dalam
cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).76
Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim,
khususnya yang memiliki tanggungan bekerja untuk memperhatikan tempat
bekerja dan cara memperoleh hartanya. Sebagaimana dikutip dari Karim, AlSyaibani mendefinisikan Al-Kasb (kerja) sebagai mencari perolehan harta melalui
berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktifitas tersebut termasuk dalam
proses produksi. Produksi dalam ekonomi Islam, aktifitas produksi yang terkait
dengan halal dan haramnya suatu barang atau jasa dan cara memperolehnya. Islam
memandang bahwa

suatu

barang

atau jasa mempunyai nilai guna jika

mengandung nilai kemaslahatan. Seperti yang diungkapkan oleh Al-Syaitibi,
kemaslahatan hanya dapat dicapai

dengan memelihara

lima

unsur

pokok

kehidupan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.77
Pada pandangan

Islam,

aktivitas

produksi merupakan

bagian

dari

kewajiban ‘Imaratul Kaun, yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk
semua makhluk. Berkenaan dengan hal tersebut, Al-Syaibani menegaskan bahwa
kerja yang merupakan unsur utama produksi mempunyai

kedudukan yang

76
Akhmad Nur Zaroni, “Bisnis dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ekonomi, Mazahib Vol. IV,
No. 2, 2007), h.5
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Asafri jaya Bakri, Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syaitibi, (Jakarta: PT. Raja
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penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah
SWT, karenanya hukum bekerja adalah wajib.
2.

Dasar Hukum Kewirausahaan Menurut Islam
Umat Islam dituntut mencari karunia yang telah diturunkan oleh Allah SWT

di muka bumi ini. Karena di alam raya ini Allah SWT telah menyediakan berbagai
kebutuhan manusia untuk kehidupan mereka.78 Sesungguhnya Allah SWT telah
melapangkan bumi dan menyediakan fasilitas, agar manusia dapat berusaha
mencari sebagian dari rizki yang disediakan-Nya bagi keperluan manusia.
Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah melalui firman-Nya:

          
 

 

Artinya : “Dan sungguh Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di
sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali
kamu bersyukur.” (Q. S. Al-A’raf: 10).79
Berkenaan hal tersebut, maka kesempatan yang ada tidak patut disia-siakan,
melainkan harus dipergunakan dalam berusaha untuk kepentingan dunia, di
samping persiapan untuk hari akhirat. Bumi yang terhampar luas patut diterima
sebagai rahmat dari Allah SWT dengan jalan memakmurkannya dan berusaha
diatasnya.80
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80
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Allah berfirman :

         
     
Artinya : “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di
muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak
supaya kamu beruntung.”(Q.S. al-Jumu’ah: 10).81
Kedua ayat di atas jelas memberikan satu anjuran agar umat Islam bekerja
mencari karunia Allah SWT di dunia, namun hal itu juga harus dibarengi dengan
niat bahwa semua yang dilakukan oleh manusia harus dilandasi dengan selalu
ingat (berdzikir) kepada Allah SWT, agar apa yang mereka lakukan senantiasa
mendatangkan keuntungan, baik berupa keuntungan materi maupun keuntungan
mendapatkan ridho dan pahala dari Allah SWT. Dalam Islam, melakukan usaha
atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan.
3.

Anjuran Islam untuk Berwirausaha
Manusia diciptakan oleh Allah sejatinya adalah untuk menjadi seorang

khalifah fil Ard di muka bumi. Dalam menjalankan hal tersebut tentu saja
membutuhkan usaha yang keras dari manusia. Usaha tersebut tentu dalam hal
mengelola apa yang telah Allah titipkan. Usaha di zaman saat ini biasa disebut
dengan berbisnis atau berwirausaha. Allah SWT memberikan kemudahan kepada
manusia untuk memakmurkan bumi. Allah SWT menyeru manusia untuk
berkecimpung di dunia ekonomi, bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh

81
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sehingga menjadi anggota yang bekerja dalam sebuah masyarakat, baik untuk
kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Sementara itu Rasulullah Muhammad
SAW memberikan tuntunan, bahwa salah satu cara yang paling baik dan utama
untuk mencukupi kebutuhan hidup adalah lewat hasil pekerjaan dan usaha sendiri.
Hal itu sebagaimana dijelaskan sabda beliau:

ُﻮل ﷲِ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَﺎ َل َﻣﺎ أَ َﻛ َﻞ أَ َﺣ ٌﺪ
ِ َﻋ ْﻦ ْاﻟ ِﻤ ْﻘ َﺪ ِام َر
ِ ﺿ َﻲ ﷲُ َﻋ ْﻨﮫُ َﻋ ْﻦ َرﺳ
طَ َﻌﺎ ًﻣﺎ ﻗَ ﱡ
ﺴﻼَ ِم
ﻲ ﷲِ دَا ُو َد َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ اﻟ ﱠ
ﻂ َﺧ ْﯿﺮًا ِﻣ ْﻦ أَ ْن ﯾَﺄْ ُﻛ َﻞ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﻤ ِﻞ ﯾَ ِﺪ ِه َو إِ ﱠن ﻧَﺒِ ﱠ
.82(ﺎن ﯾَﺄْ ُﻛ ُﻞ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﻤ ِﻞ ﯾَ ِﺪ ِه )أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺮي
َ َﻛ
Artinya: “Dari Miqdam ra. Dari Rasulullah Saw, beliau bersabda:
Seseorang yang makan dari hasil usahanya sendiri, itu lebih baik.
Sesungguhnya Nabi Daud as makan dari hasil usahanya sendiri.” (H.R. AlBukhori).83
Hadits di atas menunjukkan bahwa bekerja keras atau berusaha merupakan
perbuatan yang sangat mulia dalam ajaran Islam. Dalam Islam bekerja bukan
sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi juga untuk memelihara harga diri
dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Karenanya dalam
Islam bekerja menempati posisi yang teramat mulia. Islam sangat menghargai
orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Orang yang bekerja/berusaha untuk
mendapatkan penghasilan dengan tangannya sendiri baik untuk mencukupi
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kebutuhannya sendiri maupun keluarga dalam Islam orang seperti ini
dikategorikan jihad fi sabilillah.84
Islam sangat menghargai sebuah pekerjaan, bahkan seandainya kiamat
sudah dekat dan kita yakin tidak akan pernah menikmati hasil dari pekerjaan kita,
kita tetap diperintahkan untuk bekerja sebagai wujud penghargaan terhadap
pekerjaan itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari hadist berikut. Sebagaimana Sabda
Rasulullah SAW:

ﺻﻠَﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ
َ ِ ﺎﺻ ْﻢ ﺑ ِْﻦ ُﻋﺒَ ْﯿ ِﺪ ﷲ َﻋ ْﻦ َﺳﺎﻟِ ْﻢ َﻋ ْﻦ أَﺑِ ْﯿ ِﮫ ﻗَﺎ َل ﻗَﺎ َل َرﺳُﻮْ ُل
ِ َﻋ ْﻦ َﻋ
(ف )أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﯿﮫ
َ َو َﺳﻠﱠ َﻢ إِ ﱠن ﷲَ ﯾُ ِﺤﺐﱡ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ َﻦ ْاﻟ ُﻤﺤْ ﺘ َِﺮ
Artinya :“Dari ‘Ashim Ibn ‘Ubaidillah dari Salim dari ayahnya, Ia berkata
bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Sesungguhnya Allah menyukai orang
mukmin yang berkarya.”(H. R. Al-Baihaqi).85
Berdasarkan hadits di atas dapat disebutkan bahwa berwirausaha merupakan
kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan
memerlukan adanya kreativitas dan inovasi. Kreatifitas adalah mampu menangkap
dan menciptakan peluang-peluang bisnis yang bisa dikembangkan. Di tengah
persaingan bisnis yang ketat sekalipun seorang wirausaha tetap mampu
menangkap dan menciptakan peluang baru untuk berbisnis, sehingga ia tidak
pernah khawatir kehabisan lahan. Sedangkan inovasi adalah mampu melakukan
pembaruan-pembaruan dalam menangani bisnis yang digelutinya, sehingga bisnis

h. 76
182.
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yang dilakukannya tidak pernah usang dan selalu dapat mengikuti perkembangan
zaman. 86
Bekerja atau berwirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu
yang baru yang berbeda dari yang lain, atau mampu menciptakan sesuatu yang
berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan dalil-dalil penjelasan di
atas dapat disimpulkan bahwa bekerja merupakan salah satu kewajiban bagi setiap
muslim, dan lebih dari itu orang-orang yang senantiasa mencukupi kebutuhan
hidupnya tanpa menggantungkan kepada orang lain (dari usaha/keringat sendiri)
merupakan sebagian dari manusia-manusia yang utama.
Dalam hal ini berwirausaha harus disertai dengan etika Islam yang
bersumber dari al-Qur’an dan Hadits, diantaranya yaitu jujur, menepati janji,
disiplin, tangguh dan pantang menyerah serta kreatif sehingga perusahaan yang
dipimpin dapat berjalan dengan lancar. Kita tahu bahwa kita bekerja bukan hanya
semata-mata untuk kepentingan pribadi akan tetapi untuk kepentingan bersama
dan juga untuk kepentingan di dunia serta di akhirat nanti, karena semua yang ada
di dunia sekarang ini adalah bekal untuk menuju akhirat. Jadi alangkah baiknya
kita menyeimbangkan atau menyelaraskan antara dunia dan akhirat salah satunya
dengan menerapkan etika Islam dalam berwirausaha.
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4.

Etika Umat Islam dalam Berwirausaha
Dalam pemikiran Islam, etika dipahami sebagai al-akhlaq atau al-adab yang

mempunyai tujuan untuk mendidik moralitas para manusia. Akhlak menempati
posisi puncak dalam rancang bangun ekonomi Islam, karena inilah yang menjadi
tujuan Islam dan dakwah para nabi, yaitu menyempurnakan akhlak.
Beberapa akhlak dasar (etika) seorang muslim dalam berwirausaha
diantaranya:87
1)

Jujur
Jujur adalah suatu perilaku yang diikuti oleh sikap tanggung jawab
atas apa yang diperbuatnya tersebut atau integritas. Kejujuran dengan
integritas tidak dapat dipisahkan, karena jika jujur tetapi tidak punya
integritas berarti tidak dapat diandalkan, sedangkan mempunyai
integritas tetapi tidak jujur maka diragukan. Akan tetapi jika jujur dan
mempunyai integritas maka dirinya akan dijadikan sebagai panutan.88
Dalam mengembangkan harta seorang wirausaha harus menjunjung
tinggi kejujuran, karena kejujuran merupakan akhlak utama yang
merupakan sarana yang dapat memperbaiki kinerja bisnisnya,
menghapus dosa dan bahkan dapat mengantarkannya masuk ke dalam
surga.
2) Menepati Janji
Pengusaha dituntut untuk selalu menepati janji, misalnya dalam
pembayaran, pengiriman barang atau penggantian. Sekali pengusaha
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ingkar janji, hilanglah kepercyaan pihak lain terhadapnya. Pengusaha
juga harus konsisten terhadap apa yang telah dibuat dan telah
disepakati sebelumnya.89 Dalam Islam ingkar janji termasuk salah satu
tanda orang munafik.
3) Disiplin
Erat kaitannya dengan konsisten adalah sikap berdisiplin (Latin:
disciple, discipulus, murid mengikuti dengan taat), yaitu kemempuan
untuk mengendalikan diri dengan tenang dan tetap taat walaupun
dalam situasi yang sangat menekan.90
4) Tangguh dan pantang menyerah
Seorang pengusaha harus mempunyai sikap tangguh dalam bekerja
dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan arus. Kalau tidak
maka kita akan dikalahkan oleh pengusaha lain sehingga perusahaan
yang sudah lama dibangun bisa mengalami kebangkrutan.
5) Kreatif
Pribadi muslim yang kreatif selalu ingin mencoba mencari gagasan
baru yang asli (Original) sehingga hasil kinerja yang diharapkan dapat
dilaksanakan secara efektif. Seorang yang kreatif bekerja dengan
informasi, data dan mengolahnya sedemikian rupa sehingga
memberikan hasil atau manfaat yang besar.
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5.

Menyelaraskan Bekerja di Dunia dengan Kehidupan Akhirat
Dunia ini tercipta bukan tidak ada artinya bagi manusia dalam mencapai

kehidupaan bahagia di akhirat. Orang-orang yang hanya memanfaatkan kekayaan
dunia untuk kesenangan belaka adalah golongan orang-orang yang lalai ke
akhirat. Mereka lalai kalau kehadirannya di dunia sebagai rangkaian perjalanan
menuju akhirat.91 Bagi orang yang beriman dan sabar bahwa dunia pada akhirnya
akan rusak, ia akan menjadikan dunia ini sebagai kebun akhirat, dengan
menjalankan berbagai macam kegiatan ibadah. Ibadah itu meliputi seluruh
kehidupan yang digeluti manusia setiap hari, mulai dari bangun tidur pagi hari
hingga tidur kembali pada malam hari.
Seluruh waktu itu merupakan lapangan ibadah yang tidak ada habisnya.
Orang yang mengerti akan hal ini tentu tidak akan membuang percuma waku dan
pekerjaannya tanpa harapan memperoleh pahala. Kalau dikatakan dunia ini
merupakan kebun akhirat, berarti kesempatan yang sangat besar bagi manusia
untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya. Supaya dunia ini merupakan
kebun akhirat, maka hendaklah dunia ini selalu diisi dengan amal kebaikan atau
amal shalih.
Artinya semua yang kita kerjakan setiap hari jangan disia-siakan begitu saja,
melainkan harus dijadikan sebagai ibadah. Demikian seterusnya hingga semua
amal yang kita kerjakan ini sebenarnya adalah ibadah kalau memang kita dapat
memanfaatkannya. Salah satunya yaitu, bekerja untuk mencari kekayaan. Hal ini
dapat juga mendatangkan pahala apabila waktu bekerja kita berniat yang baik
91
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untuk mencari keridhaan Allah. Islam sangat menganjurkan bekerja, dengan
menegaskan mencari rezeki sebagai sedekah dan sarana ibadah. Apabila Islam
menyeru untuk bekerja, maka Islam membiarkan seseorang bebas mencari
pekerjaan yang diinginkan, dikuasai dan mudah baginya.92
Ada sebagian Ulama yang menganjurkan atau bahkan memerintahkan kita
meninggalkan masalah keduniaan untuk tekun menghadapi kehidupan di akhirat.
Ada juga sebagian Ulama lain yang bersifat netral, yaitu memperhatikan dunia
dan akhiratnya secara seimbang.93
Rasulullah SAW bersabda:

ْﺲ ﺑِ َﺨﯿ ِْﺮ ُﻛ ْﻢ َﻣ ْﻦ
َ  ﻟَﯿ:ﺻﻠ ﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠّ ْﻢ
َ ِﺎل َرﺳُﻮْ لُ ﷲ
َ ََﺲ ا ْﺑ ِﻦ َﻣﺎﻟِﻚ ﻗ
ِ َﻋ ْﻦ اَﻧ
ٌ َﺈن اﻟ ﱡﺪ ْﻧﯿَﺎ ﺑَﻼ
ْﺐ ِﻣ ْﻨﮭُ َﻤﺎ َﺟ ِﻤ ْﯿﻌًﺎ ﻓَ ﱠ
غ
َ ﺗَ َﺮ
َ ﺼﯿ
ِ ُﻰ ﯾ
آﺧ َﺮﺗَﮫُ ﻟِ ُﺪ ْﻧﯿَﺎهُ َﺣﺘ ﱠ
ِ َك ُد ْﻧﯿَﺎهُ ِﻵ ِﺧ َﺮﺗَﮫُ َوﻻ
َ اِﻟَﻰ ْاﻵ ِﺧ َﺮ ِة َو
ﺎس ﴿ رواه اﻟﺪﯾﻠﻤﻰ واﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻋﻦ
ِ ﻻ ﺗَ ُﻜﻮْ ﻧُﻮْ ا َﻛﻼًّ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠ
﴾ اﻧﺲ
Artinya : “Dari Anas Ibn Malik, ia berkata bahwa Rasulullah Saw.
Bersabda: “Tidak ada kebaikan bagi kalian orang yang meninggalkan
dunianya untuk akhiratnya, dan orang yang meninggalkan akhiratnya untuk
dunianya saja sehingga dia memperoleh keduanya secara bersamaan.
Karena sesungguhnya dunia itu yang menyampaikan ke akhirat. Dan
janganlah kalian membuta penat (menyusahkan) atas manusia.” (HR.
Dailami dan Ibnu Assakir dari Anas).94
Dari hadits di atas dijelaskan bahwa tidak akan mendatangkan orang yang
hidup hanya mementingkan dunianya saja tanpa memperhatikan kepentingan
akhirat, sepreti pada kata “Tidak ada kebaikan bagi kalian orang yang
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meninggalkan dunianya untuk akhiratnya,” sebaliknya tidak juga harus terlalu
mementingkan kehidupan akhirat lalu mengabaikan urusan dunianya, seperti pada
ungkapan hadits “orang yang meninggalkan akhiratnya untuk dunianya saja
sehingga dia memperoleh keduanya secara bersamaan.” Jadi kehidupan yang
baik adalah kehidupan yang mencakup keduanya, yakni keseimbangan dan
keselarasan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Karena kehidupan
dunia merupakan bekal kehidupan kita di akhirat kelak. Menurut Hamka alMaghfurlah, pembagian manusia dalam menghadapi dunia ada 3 golongan,
anatara lain:
1)

Orang yang hanya memikirkan harta, tidak insaf akan hari tua, tidak
insaf akan hari akhirat, sehingga hartanya tidak dijadikan bekal. Ada
juga mereka ingat akan hari tua, tetapi semata-mata ingat saja, selalu
mengeluh. Kalau mereka mendengar seorang guru menerangkan
pelajaran akhirat, bahaya harta, dan lain-lain, waktu itu mereka hanya
manggut-manggut, terasa betul olehnya. Tetapi bilamana habis
mendengar pengajaran tadi, mereka kembali pula pada kelalainya.

2)

Orang yang berpaling dari dunia dan hrta sama aekali, tidak peduli,
bahkan benci. Mereka lupakan dan tidak pedulikan, karena mereka
hanya mengingat amal ibadat. Golongan ini disebut orang-orang
Nussak (zuhud, benci dunia, dan lain-lain).

3)

Orang pertengahan, yaitu orang yang membayar hk dunia dan
membayar hak akhirat. Diambilnya harta dunia sepuas-puasnya,
digunakannya untuk menyokong amalnya menempuh akhirat. Karena
dia berkeyakinan bahwa amal ibadah itu tidaklah dengan menekurnekur saja, tetapi dengan membantu dan menolong sesama hamba
Allah.95

95

H. Abdul Fattah, Log., Cit h. 125-127.
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6.

Kegiatan Kewirausahaan Menurut Pandangan Islam
Kita hidup tidaklah semata untuk diri sendiri, tetapi kita hidup dan bekerja

pada hakikatnya untuk kepentingan bersama atau demi orang lain. Bila semakin
bermanfaat diri kita bagi orang lain, maka akan bertambah baiklah nilai kehidupan
kita sebagai hamba Allah. Karena itu, selayaknya bila kita hidup untuk selalu
berusaha memberikan keuntungan bagi orang lain, bekerja untuk membantu,
memberi dan melayani orang lain. Islam sangat mendorong orang-orang mukmin
untuk bekerja keras, karena pada hakikatnya kehidupan dunia ini merupakan
kesempatan yang tidak akan pernah terulang untuk berbuat kebajikan atau sesuatu
yang bermanfaat bagi orang lain. Memberikan layanan yang baik kepada orang
lain merupakan salah satu bentuk pengabdian dan pelayanan kita terhdap
kehendak Allah SWT. Selain itu, kita dapat melakukan kegiatan bekerja dengan
baik, dan perlu kita yakini bahwa kebahagiaan yang sebenarnya justru berada
pada sikap memberi, bukan pada saat menerima pemberian.96
Keberadaan Islam di Indonesia juga disebarkan oleh para pedagang. Di
samping menyebarkan ilmu agama, para pedagang ini juga mewariskan keahlian
berdagang khususnya kepada masyarakat pesisir. Di wilayah Pantura, misalnya,
sebagian besar masyarakatnya memiliki basis keagamaan yang kuat, kegiatan
mengaji dan berbisnis sudah menjadi satu istilah yang sangat akrab dan menyatu
sehingga muncul istilah yang sangat terkenal jigang (ngaji dan dagang).
Sejarah juga mencatat sejumlah tokoh Islam terkenal yang juga sebagai
pengusaha tangguh, Abdul Ghani Aziz, Agus Dasaad, Djohan Soetan, Perpatih,

96

Joko Suharto, Menuju Ketenangan Jiwa, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 109
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Jhohan Soelaiman, Haji Samanhudi, Haji Syamsuddin, Niti Semito, dan Rahman
Tamin. Apa yang tergambar di atas, setidaknya dapat menjadi bukti nyata bahwa
etos bisnis yang dimiliki oleh umat Islam sangatlah tinggi, atau dengan kata lain
Islam dan berdagang ibarat dua sisi dari satu keping mata uang. Benarlah apa
yang disabdakan oleh Nabi, “Hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya
terdapat 90 persen pintu rizki” (HR. Ahmad). 97
Adapun Motif Berwirausaha Dalam Bidang Perdagangan menurut ajaran
agama Islam, yaitu98:
1.

Berdagang buat Cari Untung
Pekerjaan berdagang adalah sebagian dari pekerjaan bisnis yang sebagian
besar bertujuan untuk mencari laba sehingga seringkali untuk mencapainya
dilakukan hal-hal yang tidak baik. Padahal ini sangat dilarang dalam agama
Islam. Seperti diungkapkan dalam hadis : “ Allah mengasihi orang yang
bermurah hati waktu menjual, waktu membeli, dan waktu menagih
piutang.” Pekerjaan berdagang masih dianggap sebagai suatu pekerjaan
yang rendahan karena biasanya berdagang dilakukan dengan penuh trik,
penipuan, ketidakjujuran, dll.

2.

Berdagang adalah Hobi
Konsep berdagang adalah hobi banyak dianut oleh para pedagang dari Cina.
Mereka menekuni kegiatan berdagang ini dengan sebaik-baiknya dengan
melakukan berbagai macam terobosan.Yaitu dengan open display
(melakukan pajangan di halaman terbuka untuk menarik minat orang),
97
98

H.M. Ma’ruf Abdullaah, Op., Cit,, h. 10
Ibid, h.11
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window display (melakukan pajangan di depan toko), interior display
(pajangan yang disusun didalam toko), dan close display (pajangan khusus
barang-barang berharga agar tidak dicuri oleh orang yang jahat).
3.

Berdagang Adalah Ibadah
Bagi umat Islam berdagang lebih kepada bentuk Ibadah kepada Allah swt.
Karena apapun yang kita lakukan harus memiliki niat untuk beribadah agar
mendapat berkah. Berdagang dengan niat ini akan mempermudah jalan kita
mendapatkan rezeki. Para pedagang dapat mengambil barang dari tempat
grosir dan menjual ditempatnya. Dengan demikian masyarakat yang ada
disekitarnya tidak perlu jauh untuk membeli barang yang sama. Sehingga
nantinya akan terbentuk patronage buying motive yaitu suatu motif
berbelanja ketoko tertentu saja.99
Berwirausaha memberi peluang kepada orang lain untuk berbuat baik
dengan cara memberikan pelayanan yang cepat, membantu kemudahan bagi
orang yang berbelanja, memberi potongan, dll. Perbuatan baik akan selalu
menenangkan pikiran yang kemudian akan turut membantu kesehatan
jasmani. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam buku The Healing Brain
yang menyatakan bahwa fungsi utama otak bukanlah untuk berfikir, tetapi
untuk mengembalikan kesehatan tubuh. Vitalitas otak dalam menjaga
kesehatan banyak dipengaruhi oleh frekwensi perbuatan baik. Dan aspek
kerja otak yang paling utama adalah bergaul, bermuamalah, bekerja sama,
tolong menolong, dan kegiatan komunikasi dengan orang lain.
99

Hamzah Ya’kub, Op., Cit, h. 40
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4.

Perintah Kerja Keras
Kemauan yang keras dapat menggerakkan motivasi untuk bekerja dengan
sungguh-sungguh. Orang akan berhasil apabila mau bekerja keras, tahan
menderita, dan mampu berjuang untuk memperbaiki nasibnya. Menurut
Murphy dan Peck, untuk mencapai sukses dalam karir seseorang, maka
harus dimulai dengan kerja keras. Kemudian diikuti dengan mencapai tujuan
dengan orang lain, penampilan yang baik, keyakinan diri, membuat
keputusan, pendidikan, dorongan ambisi, dan pintar berkomunikasi. Allah
memerintahkan kita untuk tawakkal dan bekerja keras untuk dapat
mengubah nasib. Jadi intinya adalah inisiatif, motivasi, kreatif yang akan
menumbuhkan kreativitas untuk perbaikan hidup. Selain itu kita juga
dianjurkan untuk tetap berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah swt
sesibuk apapun kita berusaha karena Dialah yang menentukan akhir dari
setiap usaha.100

5.

Perdagangan/ Berwirausaha Pekerjaan Mulia Dalam Islam
Pekerjaan berdagang ini mendapat tempat terhormat dalam ajaran Islam,
seperti disabdakan Rasul :
“ Mata pencarian apakah yang paling baik, Ya Rasulullah?”Jawab beliau:
Ialah seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli
yang bersih.” (HR. Al-Bazzar).101

100
101

Ibid, h. 42
Imam Abu Zakaria Yahya, Op., Cit, h.87
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BAB III
HASIL PENELITIAN
A.

Gambaran Umum Profil IAIN Metro

1.

Sejarah Berdirinya IAIN Metro
Cikal bakal berdirinya IAIN Metro tidak terlepas dari sejarah berdiriya IAIN

Raden Intan di Bandar Lampung. Hal ini lain karena berdirinya IAIN Raden Intan
Bandar Lampung itu sendiri merupakan hasil upaya dari para tokoh agama dan
tokoh masyarakat yang tergabung dalam Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung
(YKIL) yang berdiri tahun 1961 yang di ketuai oleh RD. Muhammad Sayyid. Dari
hasil musyawarah tersebut diputuskan untuk mendirikan dua fakultas yaitu
Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari’ah yang kedudukannya di Tanjung Karang
berada di bawah santunan yayasan tersebut. 1
Pada tahun 1964 tepatnya tanggal 13 oktober 1964 berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Agama Nomor 86/1964 merubah status Fakultas Tarbiyah
YKIL dari swasta menjadi negeri, tetapi tidak berdiri sendiri melainkan cabang
Fakultas Tabiyah IAIN Raden Fatah Palembang. Pada tahun 1967 atas permintaan
mesyarakat Metro kepada YKIL agar dibuka Fakultas Tabiyah dan Fakultas
Syari’ah di Metro atas persetujuan Dekan Fakultas Tabiyah IAIN Raden Fatah
Palembang. Sebelum pada tahun 1965 didirikan Fakultas Ushuludin yang
berkedudukan di Tanjung Karang dengan memperhatikan Keputusan Presiden RI
Nomor 27 Tahun 1963 kerena ketentuan untuk mendirikan sebuah Perguruan
Tinggi yang berdiri sendiri (Al-jami'ah) harus memiliki tiga fakultas sebagai

1
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persiapan berdirinya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lampung. Selain YKIL
pada tahun 1965 juga didirikan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Lampung
(Yaperti) yang dipimpin oleh KH. Zakaria Nawawi. Walau yayasan ini mulai
berjalan sejak 27 agustus 1966, yayasan ini berusaha keras menyantuni fakultasfakultas yang ada dan berusaha untuk merubah status fakultas tersebut dari swasta
menjadi negeri. 2
IAIN Raden Intan Lampung setelah resmi dibuka, maka Fakultas Tarbiyah
yang semula mengunduk ke IAIN Raden Fatah Palembang ditetapkan menjadi
fakultas yang berdiri sendiri, sebagai Fakultas Tabiyah IAIN Raden Intan
Lampung Metro berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 188 Tahun
1966. Tak lama setelah perubahan nama IAIN Raden Intan Tanjung Karang
manjadi Raden Intan Bandar Lampung mengikuti perubahan nama ibu kota
Lampung menjadi Bandar Lampung terbitlah Surat edaran Bimas Islam No.
E.III.OT/OO/AZ/1804/1996, Tanggal 23 Agustus 1996 tentang Penataan
Kelembagaan Fakultas IAIN di luar induk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri. Sebagai kelanjutan maka pada tanggal 23-25 April 1997 diadakan rapat
kerja para rektor dan dekan fakultas di luar induk.
Pada kesempatan ini ditetapkan pula perubahan dan pengesahan fakultas di
luar induk manjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) berdasarkan SK
Presiden No.11 tahun 1997. Sejalan dengan perubahan status tersebut Drs. Zakaria
Zakir yang saat menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah mengajukan lima
nama STAIN Metro yaitu, STAIN Raden Imba Kusuma, STAIN Lampung,

2

Ibid
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STAIN Jurai Siwo, STAIN A. Yasin, dan STAIN Sosrodarmo. Berdasarkan saran
Bupati (saat itu Drs. Herman Sanusi) maka ditetapkan nama STAIN Metro adalah
STAIN Jurai Siwo Metro mengingat STAIN ini berada di Lampung Tengah yang
memiliki tradisi dan budaya "Sembilan Marga Penyibang". Sebagai tindak lanjut
dari Keppres 1997 di atas, maka pada tanggal 30 juni 1997 secara serentak
diresmikan 33 STAIN dan ketuanya dijabat oleh Dekan masing-masing sebagai
Pejabat Sementara Ketua. 3
Sejak dipimpin Prof. Dr. Syaripudin, M.Ag, mulai tahun 2007 sampai
sekarang, STAIN menjadi kampus yang berkembang dan melahirkan lulusan
sarjana Islam yang siap berkompetensi dalam segala bidang. Dibandingkan
periode-periode sebelumnya, nama STAIN Jurai Siwo Metro sekarang dikenal di
berbagai lapisan masyarakat. Hal ini terbukti dengan meningkatnya calon
mahasiswa yang mendaftar di STAIN setiap tahun. Tercatat lebih dari 1.880 calon
mahasiswa yang mendaftar di STAIN Metro. Sedangkan yang akan diterima
hanya sekitar 800 mahasiswa. Artinya, ada 1.080 calon mahasiswa yang harus
legawa karena tidak diterima di STAIN Metro yang daya tampungnya terbatas.
Dengan hanya 800 mahasiswa diharapkan terjaring mahasiswa yang memiliki
kualitas lebih baik. 4
Kegiatan organisasi mahasiswa pun menjadi bagian yang sangat penting
untuk kemajuan STAIN ini. Baik organisasi internal kampus maupun eksternal.
Dengan organisasi, mahasiswa mampu mengembangkan diri di bidang intelektual,
spiritual, dan emosianal. Organisasi internal biasa disebut Unit Kegiatan
3
4

Ibid, h.2
Ibid
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Mahasiswa (UKM) yang terdiri atas Lembaga Dakwah Kampus (LDK), Pers
Mahasiswa Kronika, Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala), Ikatan Mahasiwa
Pencinta Seni (Impas), Ikatan Mahasiswa Pencinta Olahraga (Impor), Pramuka,
Resimen Mahasiswa (Menwa), Jurai Siwo English Club (JSEC), serta 2 UKM
baru yaitu Forum Silaturahmi Studi Ekonomi syariah (FOSSEI) dan Jusifa (Jurai
Siwo Fikrah Arabia). 5
Tahun 2010 adalah tahun persiapan alih status STAIN menjadi IAIN. Saat
ini civitas akademika STAIN Jurai Siwo Metro dengan berbagai upaya berusaha
menjadi perguruan tinggi unggulan dan terdepan dalam pengkajian dan
pengembangan ilmu, seni dan budaya keislaman. Sebagai bukti dari upaya
tersebut, STAIN Jurai Siwo Metro yang dalam beberapa tahun terakhir,
mengalami perkembangan pendaftaran mahasiswa baru yang cukup signifikan
dengan persentasi kenaikan tiap tahunnya sekitar 75%. Begitu juga dengan
penyesuaian bidang pembangunan fisik, perkembangan teknologi Informasi dan
system pembelajaran dalam jaringan.
Pengembangan lain dengan bertambahnya lahan sekitar 3,5 ha yang
rencananya untuk pengembangan ma'had dan Kampus II STAIN Metro. Saat ini
pihak STAIN Jurai Siwo Metro terus berupaya dan berharap memperoleh sumber
pendanaan dari Pemerintah Provinsi Lampung. Pasalnya pembangunan kampus II
STAIN Jurai Siwo Metro Seberang itu diperkirakan menelan anggaran sebesar
750 miliar rupiah. Bahkan pihak STAIN Jurai Siwo Metro bersama Gubernur
Provinsi Lampung telah bertemu Menteri Agama RI untuk membicarakan peluang

5

Ibid, h.3
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pembangunan Kampus II dan alih status STAIN Jurai Siwo Metro menjadi IAIN
Jurai Siwo Metro, Lampung. 6
Tahun 2016 adalah tahun peralihan STAIN menjadi IAIN. Perubahan status
ini tertuang dalam Peraturan Presiden No.71 tanggal 1 Agustus 2016, Menurut
Perpres tersebut, pendirian IAIN Metro merupakan perubahan bentuk dari
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro. Terkait dengan
perubahan itu, maka semua kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban dari masingmasing STAIN dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban IAIN
masing-masing. Demikian pula, semua mahasiswa STAIN perguruan tinggi
tersebut menjadi mahasiswa IAIN.
Perubahan status menjadi IAIN juga akan mendorong pembentukan
fakultas-fakultas baru yang akan lahir sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan
pendidikan, serta pembangunan sarana dan prasarana yang lebih memadai guna
mewujudkan IAIN Metro menjadi lebih baik. Alih status STAIN Jurai Siwo
Metro ke IAIN Jurai Siwo Metro sudah diajukan sejak tahun 2010 dan
direncanakan bisa terealisasi pada 2012 tahun depan.
Musyawarah alumni juga menjadi salah satu syarat administrasi alih status
STAIN ke IAIN. Hal ini sudah lama dilakukan pada masa kepemimpinan Prof.
Dr. Syaripudin, M.Ag. dengan mengundang seluruh alumni dari semua angkatan
dalam acara reuni akbar pada Sabtu, 28 Juli 2010 lalu. Perubahan status menjadi
IAIN juga akan mendorong pembentukan fakultas-fakultas yang merupakan
penggabungan dari 2 jurusan dengan 9 program studi. Percepatan pembangunan

6

Ibid, h.3
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fisik bangunan tersebut merupakan upaya dan sekaligus persiapan STAIN untuk
beralih status menjadi IAIN Jurai Siwo Metro yang merupakan membanggakan.7
2.

Visi dan Misi IAIN Metro
Visi:
“Menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam yang Inovatif dalam sinergi socio
ecotechno-preneurship berlandaskan nilai-nilai ke Islaman dan ke
Indonesiaan”.8
Misi:
1) Mengimplementasikan nilai-nilai ke Islaman dalam pelaksanaan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2) Membangun budaya akademik yang produktif dan inovatif dalam
pengelolaan

sumberdaya

melalui

kajian

keilmuan,

model

pembelajaran, dan penelitian.
3) Menumbuhkan socio-ecotechno-preneurship sivitas akademika dalam
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4) Melaksanakan sistem tatakelola manajemen kelembagaan yang
profesional dan berkeadaban yang berbasis teknologi informasi.

7
8

Ibid
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B.

Gambaran Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri dari 5 Program Studi
diantaranya yaitu Perbankan Syariah (D3), Ekonomi Syariah (S1),
Perbankan Syariah (S1), Akuntansi Syariah dan Manajemen Haji dan
Umroh.
2. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN
Metro


Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yaitu :9
Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam dengan riset yang unggul
dan progresif dibidang ilmu-ilmu Ekonomi Islam berbasis unity
of science yang mampu melahirkan sarjana dengan kemampuan
praktis dan professional dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.



Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yaitu :
1) Melakukan edukasi dan transformasi ilmu ekonomi Islam yang
progresif serta responsive terhadap kebutuhan masyarakat.
2) Menyelanggarakan

penelitian

dan

pengembangan

ilmu-ilmu

Ekonomi Islam substantive dengan pendekatan unity of science
yang mampu menjawab problematika perekonomian masyarakat.
3) Mengantarkan mahasiswa menjadi praktisi dan professional
dibidang Ekonomi dan Bisnis Islam yang memiliki nilai-nilai
akidah dan etika Islamiyyah.
4) Menyelenggarakan rekayasa Sosial Ekonomi dan pencerahan
masyarakat berbasis ilmu-ilmu Ekonomi Syariah.
5) Mengembangkan komunitas syari’ah yang menjunjung tinggi nilai
kejujuran dan kebenaran.
9
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3.

Program Studi Ekonomi Syariah
Program studi Ekonomi Syariah STAIN Jurai Siwo Metro pertama
kali dibuka mulai Tahun Akademik 2005/2006. Program studi ini didirikan
untuk mencetak para ekonom dan akademisi muslim yang diharapkan akan
mampu mengawal dinamisnya perkembangan Ekonomi Syariah di
Indonesia.
Program Studi S1 Ekonomi Syariah memiliki misi terdepan dalam
melahirkan Sarjana Ekonomi syariah yang professional dan Islami. 10 Untuk
mewujudkan harapan tersebut, program studi ini memiliki misi sebagai
berikut:
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berorientasi pada
profesionalisme kerja dan pengembangan akademis.
2. Menyiapkan praktisi profesional muslim di bidang ekonomi
syariah
3. Menjadi sentra laboratorium penelitian keilmuan Ekonomi syariah.
Adanya misi tersebut di atas, maka visi Program Studi S1 Ekonomi
Syariah adalah sebagai berikut:
1. Sebagai manajer keuangan.
2. Sebagai supervisor keuangan
3. Sebagai Akuntan muslim
4. Sebagai Dewan Pengawas lembaga keuangan Syari`ah
5. Sebagai Wirausahawan muslim.

10
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C.

Deskriptif Data Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui kuesiioner,
wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada
dosen kewirausahaan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa dalam
mempelajari pendidikan kewirausahaan. Dengan pengumpulan data melalui
kuesioner dapat diketahui sejumlah siswa yang berwirausaha dan yang
belum berwirausaha. Kuesioner tersebut bertujuan untuk melihat mahasiswa
dalam pengembangan kewirausahaan apakah sudah tertarik dan memiliki
minat untuk berwirausaha. Selain kuesioner untuk mendapatkan informasi
yang akurat dan fakta maka peneliti melakukan wawancara untuk
menguatkan hasil dari kuesioner tersebut. Tehnik wawancara yang
dilakukan yaitu dengan cara random sampling sehingga data yang
didapatkan peneliti dilakukan secara langsung dengan bertatap langsung
dengan para responden. Observasi juga dilakukan untuk melihat keadaan
dan kondisi mahasiswa ketika menanggapai respon dari kuesioner yang
diberikan..
Data kuesioner ini diberikan kepada mahasiswa program studi
Ekonomi Syariah angkatan 2014/2015, yang artinya sudah mengikuti mata
kuliah kewirausahaan. Kuesioner dibagikan kepada responden yang telah
ditetapkan yaitu mahasiswa FEBI prodi Ekonomi Syariah sehingga
didapatkan dokumentasi mengenai minat mahasiswa dalam berwirausaha.
Penyebaran kuesioner dilakukan dari tanggal 14 November s/d
November 2017.

17
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1. Karakteristik Responden
Tabel 1
Data Mahasiswa FEBI prodi Ekonomi Syariah sebagai sampel
Data Kelas

Jenis kelamin

Laki-laki
Perempuan
Kelas A
5
7
Kelas B
3
9
Kelas C
8
4
Kelas D
5
7
Kelas E
5
7
Kelas F
5
6
Total
31
40
Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Jumlah
mahasiswa
12
12
12
12
12
11
71

Berdasarkan keterangan pada tabel 1 di atas, dapat diketahui sampel
yang digunakan peneliti berjumlah yaitu 71 responden dari 246 populasi.
Adapun beberapa karakteristik masing-masing responden yaitu, nama
responden, jenis kelamin, alamat rumah, pekerjaan orang tua.
Data di atas bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi
responden, sehingga peneliti mudah dalam mendapatkan informasi dan
memahami hasil-hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian kepada 71
sampel sebagai responden melalui kuesioner yang disebarkan telah
didapatkan gambaran karakteristik responden sebagai berikut. Karakteristik
responden berdasarkan jenis kelamin pada mahasiswa program studi
Ekonomi Syariah IAIN Metro angkatan 2014/2015 yang diambil sebagai
responden dapat diketahui jenis kelamin laki-laki berjumlah 31 orang dan
jenis

kelamin

perempuan

berjumlah

40

orang.

Dari

keterangan

menunjukkan bahwa sebagian sampel mahasiswa program studi Ekonomi
Syariah IAIN Metro angkatan 2014/2015 yang diambil kemudian untuk
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diwawancarai yaitu mahasiswa yang berwirausaha dan yang belum
berwirausaha.
Tabel 2
Data mahasiswa berwirausaha dan yang belum berwirausaha
No

Mahasiswa

Berwirausaha
Belum berwrausaha
1
3
10
2
3
10
3
2
8
4
1
10
5
1
10
6
3
10
Jumlah
13
58
Total
71
Sumber : Data Primer yang diolah, 2018
Berdasarkan keterangan pada tabel 2 di atas, dapat diketahui hasil
penelitian menunjukan bahwa data mahasiswa yang berwirausaha berjumlah
13 mahasiswa, sedangkan sisanya 58 mahasiswa belum menerapkan
berwirausaha. Hal ini menjadikan pembelajaran kewirausahaan terhadap
minat mahasiswa dalam menjalankan wirausaha belum sepenuhnya
memenuhi visi dan misi mata kuliah kewirausahaan.
Pengaruh pembelajaran kewirausahaan terhadap mahasiswa

untuk

berwirausaha masih sedikit, mahasiswa belum memahami dan merasakan
manfaat yang didapatkan dengan berwirausaha. Hal ini dapat dilihat dari
hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat
kewirausahaan pada mahasiswa FEBI prodi Ekonomi Syariah. Selanjutnya
data yang didapat tersebut diambil sebagian sampel mahasiswa antara yang
berwirausaha dan yang belum berwirausaha untuk diwawancara secara acak.
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Tabel 3
Data Minat Mahasiswa FEBI prodi Esy Berwirausaha
Kelas
Laki-laki
Perempuan
A
6
5
B
7
5
C
5
2
D
3
5
E
7
2
F
2
1
Jumlah
30
20
Sumber : Data Prrimer diolah, 2018

Total
11
12
7
8
9
3
50

Berdasarkan keterangan pada tabel 4, dapat diketahui bahwa data di
atas merupakan hasil kuesioner yang menanyakan mengenai minat pada
mahasiswa untuk berwirausaha. Maka dapat diketahui bahwasannya minat
mahasiswa untuk berwirausahan sangatlah tinggi. Data tersebut menjelaskan
ketika mahasiswa mendapatkan mata kuliah kewirausahaan, timbul pada diri
mahasiswa untuk mau menjalankan usaha. Hasil data tersebut bertujuan
untuk memberikan informasi kepada peneliti bahwa ada faktor yang
menghambat mahasiswa yang sudah berminat untuk berwirausaha namun
belum terealisasi. Maka akan di jelaskan pada tabel selanjutnya mengenai
alasan mahasiswa yang belum berwirausaha. Dengan mengetahui informasi
mengenai mahasiswa yang belum berwirausaha maka tersebut, akan sangat
membantu peneliti untuk mengetahui apa yang menjadi kendala mahasiswa
ketika minat berwirausaha yang tinggi namun belum bisa dikembangkan.
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Tabel 4
Data Responden Mahasiswa Yang Berwirausaha
No

2
3
4
5

Farid
Defangga
Dimas
Yudha

L
L
L
L

6

Ardi

L

7
8

P
P

19

Ganesya
Dewi
Lestari
Leni Setya

10

Bilqis

P

11

P

12

Sholihatun
Nisa
Anggita

Nama
Usaha
Metro
Rumah
makan
Trimurjo
Jual online
Sekampung
Bengkel
Sukadana Sablon Kaos
Batanghari
Keripik
singkong
Metro
Servise
Elektronik
Trimurjo Rumah Roti
Metro
Jasa Make
up
Jepara
Konfeksi
Jilbab/Gamis
Tulang
Online Shop
Bawang
Metro
Henna Art

P

Pekalongan

13

Mila

1

Nama
Jenis
Mahasiswa Kelamin
Yusuf
L

P

Alamat

Pekerjaan orangtua
Ibu
Bapak
IRT
Tani
IRT
IRT
PNS
IRT

Wirausaha
Wiraswasta
Wiraswasta
PNS

IRT

Wirausaha

IRT
PNS

Tani
Buruh

PNS

Wirausaha

IRT

Wirausaha

IRT

Buruh

Jual Kado
PNS
Unik
P
Metro
Aksesoris
IRT
Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Wirausaha
Buruh

Berdasarkan keterangan pada tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa
data di atas merupakan daftar responden dari mahasiswa yang sudah
berwirausaha. Data tersebut menjelaskan mengenai identitas diri, pekerjaan
orang tua dan usaha yang sedang dijalankan. Data tersebut bertujuan untuk
memberikan informasi kepada peneliti untuk mendapatkan hasil dari
penelitian ini. Maka, dapat diketahui data tersebut menunjukan bahwa
mahasiswa yang berwirausaha tersebut mempunyai bidang usaha yang
berbed-beda. Ada usaha di bidang jasa, bidang kuliner, bidang keterampilan,
bidang kerajinan tangan, bidang pelayanan dan lain-lain.
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Tabel 5
Data Responden Mahasiswa Yang Belum Berwirausaha
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nama Mahasiswa

Jenis
Alamat
Pekerjaan orangtua
kelamin
Ibu
Bapak
Jefri Ardiantoro
L
Metro
PNS
Tani
Muklis Saputra
L
Way Kanan
IRT
Buruh
Hermansyah Putra
L
Sekampung
IRT
Wirasswasta
Hermanto
L
Sukadana
PNS
Wiraswasta
Agung Wicaksono
L
Batanghari
IRT
PNS
Arlina Sari
P
Metro
PNS
Wirausaha
Siska Handayani
P
Metro
IRT
Tani
Irna Desparani
P
Metro
PNS
PNS
Etika Isnaini
P
Jepara
IRT
Wirausaha
Anggi Pratiwi
P
Metro
IRT
Wiraswasta
Sumber : Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan keterangan pada tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa
data di atas merupakan daftar responden dari mahasiswa yang belum
berwirausaha. Data tersebut menjelaskan mengenai identitas diri dan
pekerjaan orang tua. Hasil data tersebut bertujuan untuk memberikan
informasi kepada peneliti untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini.
Dengan

mengetahui

informasi

mengenai

mahasiswa

yang

belum

berwirausaha maka, akan sangat membantu peneliti untuk mengetahui apa
saja yang menjadi faktor-faktor kurangnya penerapan kewirausaan tersebut.
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2. Faktor- faktor Kewirausahaan
2. 1 Faktor Kepribadian (Internal)
Tabel 6
Faktor yang mempengaruhi kepribadian
No
1
2
3
4
5

Keterangan
Sangat
setuju
39

Kategori
Setu Cukup
ju
setuju
9
8

Jumlah
Tidak
Setuju
15

71

20
31

71
71

20

71

30

71

Kepercayaan
pada diri sendiri
Kepemimpinan
28
14
9
Berani
10
10
20
mengambil
resiko
Beriontasi
ke
17
2
32
masa depan
Pengalaman
10
20
11
Sumber : Data yang diolah, 2018

Berdasarkan keterangan pada tabel 5 di atas, dapat diketahui data di
atas menerangkan bahwa faktor kepribadian menunjukan adanya pengaruh
terhadap kepercayaan diri, berani mengambil resiko, mempunyai jiwa
kepemimpinan, beriontasi kemasa depan, dan pengalaman. Dalam penelitian
ini cara untuk mengukur variabel kepribadian yaitu didasarkan pada
indikator yang telah diuraikan di atas dan dituangkan dalam bentuk angket
tertutup. Selain aspek kepribadian yang dimiliki oleh mahasiswa,
pendidikan kewirausahaan dianggap memiliki peran dalam menunjang
aktivitas berwirausaha yang dijalankannya. Diantara datanya disajikan
sebagai berikut:
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a.

Kepercayaan pada Diri Sendiri
Dari data yang dihasilkan dapat dideskripsikan bahwa faktor
kepribadian terhadap kepercayaan pada diri sendiri menunjukan
jumlah mahasiswa memberi jawaban setuju dan sangat baik bahwa
minat mahasiswa untuk berwirausaha telah dipengaruhi karena
kepercayaan dirinya. Tanggapan yang paling banyak adalah pada
jawaban sangat setuju dengan jumlah 39 responden atau 54,93%, dan
tanggapan setuju sebanyak 9 atau 12,68%,

kurang setuju 8 atau

11,27%. Dan pada indikator tersebut, ada 15 responden atau 21,12%
yang menjawab tidak setuju.
b. Berani Mengambil Resiko
Data yang dihasilkan dari faktor keberanian mengambil resiko
dapat dideskripsikan yaitu menunjukan jumlah mahasiswa memberi
jawaban setuju sebanyak 10 responden atau 14,09% responden,
kemudian dijawab oleh 10 responden atau 14,09% dengan jawaban
sangat

setuju, kemudian sebanyak 10 responden atau 14,09%

menjawab setuju, dan sebanyak 31 responden atau 57,74% menjawab
menjawab tidak setuju.
c.

Jiwa Kepemimpinan
Data

yang

dihasilkan

dari

faktor

kepemimpina

dapat

dideskripsikan yaitu menunjukan jumlah mahasiswa memberi jawaban
sangat setuju sebanyak 28 responden atau 39,43%, kemudian
menjawab setuju sebanyak 14 responden atau 19,73%, menjawab
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kurang setuju sebanyak 9 resonden atau 12,67%, menjawab tidak
setuju sebanyak 20 responden atau 28,17%.
d. Beriontasi ke masa depan
Data yang dihasilkan dari faktor kepribadian terhadap orientasi
masa depan dapat dideskripsikan yaitu menunjukan jumlah mahasiswa
memberi jawaban sangat setuju sebanyak 17 responden atau 23,94%,
kemudian menjawab setuju sebanyak 2 responden atau 2,82%,
menjawab kurang setuju sebanyak 32 resonden atau 45,07 %,
menjawab tidak setuju sebanyak 20 responden atau 28,17%.
e. Pengalaman
Data yang dihasilkan dari faktor kepribadian terhadap
pengalaman

dapat

dideskripsikan

yaitu

menunjukan

jumlah

mahasiswa memberi jawaban sangat setuju sebanyak 10 responden
atau 14,09%, kemudian menjawab setuju sebanyak 20 responden atau
28,17%, menjawab kurang setuju sebanyak 11 resonden atau 15,49%,
menjawab tidak setuju sebanyak 30 responden atau 42,25%.
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2.2 Faktor Eksternal Kontekstual
Tabel 7
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kontekstual
No
1
2
3

Keterangan
Sangat
sestuju
35

Kategori
Setuju Cukup Tidak
setuju setuju
29
5
2

Pendidikan
Formal
(Kampus)
Pendidikan Non
3
20
18
Formal
(Pelatihan)
Pendidikan
17
18
14
Informal
(Keluarga)
Sumber: Data yang diolah, 2018

Jumlah
71

30

71

22

71

Berdasarkan keterangan pada tabel 6 di atas, dapat diketahui data di
atas menerangkan bahwa faktor kontekstual menunjukan adanya pengaruh
terhadap pendidikan kewirausahaan pada pendidikan formal, pendidikan
non formal, pendidikan informal. Dalam penelitian ini cara untuk
mengukur variabel kontekstual yaitu didasarkan pada indikator yang telah
diuraikan di atas dan dituangkan dalam bentuk angket tertutup. Selain
aspek kontekstual yang dimiliki oleh mahasiswa, faktor demografi
dianggap memiliki peran dalam menunjang aktivitas berwirausaha yang
dijalankannya. Adapun datanya disajikan sebagai berikut:
a.

Pendidikan Formal
Data yang dihasilkan dari faktor kontekstual terhadap
pendidikan formal dapat dideskripsikan yaitu menunjukan jumlah
mahasiswa memberi jawaban sangat setuju sebanyak 35 responden
atau 49,28%, kemudian menjawab setuju sebanyak 29 responden atau
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40,84%, menjawab kurang setuju sebanyak 5 resonden atau 7,04%,
menjawab tidak setuju sebanyak 2 responden atau 2,81%.
b. Pendidikan Non Formal
Data yang dihasilkan dari faktor kontekstual terhadap
pendidikan nonformal dapat dideskripsikan yaitu menunjukan jumlah
mahasiswa memberi jawaban sangat setuju sebanyak 3 responden atau
4,22%, kemudian menjawab setuju sebanyak 20 responden atau
28,16%,

menjawab kurang setuju sebanyak 18 responden atau

25,35%, menjawab tidak setuju sebanyak 30 responden atau 42,25%.
c.

Pendidikan Informal
Data yang dihasilkan dari faktor kontekstual terhadap
pendidikan informal dapat dideskripsikan yaitu menunjukan jumlah
mahasiswa memberi jawaban sangat setuju sebanyak 17 responden
atau 23,94%, kemudian menjawab setuju sebanyak 18 responden atau
25,35%,

menjawab kurang setuju sebanyak 14 responden atau

19,71%, menjawab tidak setuju sebanyak 22 responden atau 30,98%.
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2.3 Faktor Eksternal Demografi
Tabel 8
Faktor- faktor yang Mempengaruhi Demografi
No

Keterangan
Sangat
setuju

1
2
3
4

Kategori
Jumlah
setuju Cuku Tidak
p
setuju
setuju
11
20
10
71
29
5
2
71
5
28
30
71

Lingkungan
30
Keluarga
35
Sikap & Perlakuan
8
orangtua
Status Ekonomi
7
30
14
Sumber: Data yang diolah, 2018

20

71

Berdasarkan keterangan pada tabel 7 di atas, dapat diketahui data di
atas menerangkan bahwa faktor demografi menunjukan adanya pengaruh
terhadap pendidikan lingkungan, keluarga, sikap & perlakuan orangtua dan
status ekonomi.
Dalam penelitian ini cara untuk mengukur variabel demografi yaitu
didasarkan pada indikator yang telah diuraikan di atas dan dituangkan
dalam bentuk angket tertutup. Faktor demografi tersebut dianggap memiliki
peran dalam menunjang aktivitas berwirausaha yang dijalankannya. Adapun
datanya disajikan sebagai berikut:
a. Lingkungan
Data yang dihasilkan dari faktor demografi terhadap lingkungan dapat
dideskripsikan yaitu menunjukan jumlah mahasiswa memberi jawaban
sangat setuju sebanyak 30 responden atau 42,25%, kemudian menjawab
setuju sebanyak 11 responden atau 15,49%,

menjawab kurang setuju
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sebanyak 20 responden atau 28.16%, menjawab tidak setuju sebanyak 10
responden atau 14,08%.
b. Keluarga
Data yang dihasilkan dari faktor demografi terhadap keluarga dapat
dideskripsikan yaitu menunjukan jumlah mahasiswa memberi jawaban
sangat setuju sebanyak 35 responden atau 49,28%., kemudian menjawab
setuju sebanyak 29 responden atau 40,84%,

menjawab kurang setuju

sebanyak 5 responden atau 7,04%, menjawab tidak setuju sebanyak 2
responden atau 2,81%.
c. Sikap dan Perlakuan Orangtua
Data yang dihasilkan dari faktor demografi terhadap sikap dan
perlakuan orang tua dapat dideskripsikan yaitu menunjukan jumlah
mahasiswa memberi jawaban sangat setuju sebanyak 8 responden atau
11,26%, kemudian menjawab setuju sebanyak 5 responden atau 7,04%,
menjawab kurang setuju sebanyak 28 responden atau 39,43%, menjawab
tidak setuju sebanyak 30 responden atau 42,25%.
d. Status Ekonomi
Data yang dihasilkan dari faktor demografi terhadap status ekonomi
dapat dideskripsikan yaitu menunjukan jumlah mahasiswa memberi
jawaban sangat setuju sebanyak 7 responden atau 9,85%, kemudian
menjawab setuju sebanyak 30 responden atau 42,25%, menjawab kurang
setuju sebanyak 14 responden atau 19,71%, menjawab tidak setuju sebanyak
20 responden atau 28,16%.
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D.

Implementasi Kewirausahaan
Dari data penelitian seperti yang telah dikemukakan di atas dapat

dilihat hasil penelitian yaitu: faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi
kurangnya penerapan kewirausahaan pada mahasiswa

FEBI program studi

Ekonomi Syariah IAIN Metro. Pembelajaran kewirausahaan terhadap penerapan
mahasiswa dalam menjalankan usahanya menjadikan sebuah visi dan misi ketika
mahasiswa lulus pada mata kuliah kewirausahaan mereka mampu menerapkan
dan pengoptimalan peluang agar mampu membentuk para generasi wirausahawan
muda yang mandiri.
Pengaruh pembelajaran kewirausahaan terhadap penerapan mahasiswa
untuk berwirausaha mash terliht sedikit, dimana pembelajaran kewirausahaan
akan memberi pengetahuan dan dorongan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha
mahasiswa. Hal ini karena pembelajaran kewirausahaan merupakan salah satu
kunci untuk mendorong mahasiswa berpikir kreatif dan mampu memotivasi
mahasiswa untuk memulai usaha dan mengurangi pengangguran di Indonesia
yang masih tergolong tinggi.
Pengaruh pembelajaran kewirausahaan yang hanya sedikit tersebut, karena
beberapa mahasiswa baru mulai mengetahui manfaat

kewirausahaan

pada

kesempatan tersebut, awalnya belum ada pengetahuan tentang kewirausahaan. Hal
tersebut didapat dari hasil wawancara dengan dosen dan responden, dimana dari
mahasiswa lebih tertarik menjadi pekerja daripada menjadi wirausaha. Tapi mata
kuliah kewirausahaan mampu memberikan motivasi kepada mahasiswaa tentang
manfaat dari berwirausaha. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti.
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1.

Hasil wawancara kepada Dosen FEBI
Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai sumber, baik dengan dosen

maupun mahasiswa FEBI prodi ekonomi syariah IAIN Metro untuk mendapatkan
informasi. Wawancara yang pertama adalah kepada Diyahul Haq, dosen
kewirausahaan di FEBI menerangkan bahwa:
Masih banyak mahasiswa saat ini yang belum mempersiapkan, dan belum
merencanakan target untuk berwirausaha. Mereka masih menginginkan
dalam zona aman, belum ingin memikirkan kesibukan untuk bertanggung
jawab, memikirkan orang lain dan masih santai untuk masa depan.
Mahasiswa saat ini terlalu pasif untuk mencari tau, mencari hal baru dan
mencari inovatif baru yang bisa menambah keyakinan untuk berwirausaha.
Mereka sudah terfasilitasi dan disibukkan dengan gaget, sehingga mereka
terlalu nyaman dan asik dengan dunianya. Padahal jika mahasiswa mampu
berkreatif dan berfikir maju, maka dengan gaget tersebutlah akan
memunculkan jiwa wirausaha. 11
Untuk itu peran dosen dalam menumbuhkan jiwa kewiraushaan pada
mahasiswa yaitu dengan memberikan mata kuliah kewirausahaan yang dapat
membuka wawasan, inovasi baru untuk berfikir kreatif bagaimana bisa
membangun sebuah lapangan pekerjaan. Menurut Diyakhul Haq, upaya
mengembangkan potensi kewirausahaan pada mahasiswa harus segera dilakukan.
Sebab :
Visi dan misi mata kuliah kewirausahan bukan hanya sekedar mengajarkan
mahasiswa untuk berwirausaha saja, tetapi juga menumbuhkan jiwa pada
diri mahasiswa untuk merubah pola pikir supaya nantinya setelah lulus tidak
hanya mencari kerja saja melainkan mampu memberikan manfaat untuk
orang lain degan berwirausaha. Peran kewirausahaan adalah mengurangi
stok pengangguran, untuk itu kewirausahaan sangat penting dalam
perekonomian. Seorang wirausahawan akan dengan sendirinya mandiri,
mengelola dan merancang sesukses mungkin usaha yang akan dirintisnya.
Menurut saya jika, mahasiswa memahami manfaat dan keuntungan dari
berwirausaha, maka dengan sendirinya mereka akan membangun jiwa
11

Wawancara dengan Diyahul Haq, Dosen Kewirausahaan FEBI Prodi Ekonomi Syariah,
tanggal 4 Januari 2018
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entrepreneur bahkan bisa lebih kreatif dan memunculkan pengusahapengusaha baru yang berkualitas.12
Wawancara kembali kepada Diyakhul Haq, dosen kewirausahaan di FEBI
prodi ekonomi syariah dengan kutipan wawancara sebagai berikut:
Upaya kami dalam memberikan bekal ilmu dan pengalaman kepada
mahasiswa mengenai kewirausahaan dengan mengajarkan teknologi untuk
bisa dimanfaatkan dan bersaing di lokal maupun nasional. Mahasiswa harus
diajarkan bagaimana menjadi wirausahawan yang berhasil. Bagaimana bisa
memnfaatkan peluang, dan menciptakan hal baru. Upaya kami dalam rangka
menumbuhkan jiwa wirausaha mahasiswa yaitu dengan memberikan
pemahaman, pelayanan sebaik-baiknya seperti mengajarkan usaha online
yang bisa memaskan produk keluar daerah bahkan antar kota dan negara.
Bisnis online sangat mudah jika memang didasari dengan pemahaman yang
intelektual, cara kerja dan mekanisme yang baik sesuai dengan prosedur
akan menghasilkan dampak yang bagus dalam dunia usaha. Kami juga
mengajarkan untuk memanfaatkan teknologi seperti kamera ataupun
komputer sebagai langkah awal yang bisa digunakan menjadi ruang bisnis.
Seperti membuat link youtobe dan pembuatan web sebagai sarana pra sarana
dalam transaksi bisnis online.13
Menguatkan wawancara di atas, peneliti melakukan wawancara dengan
Hotman, dosen kewirausahaan FEBI prodi ekonomi syariah sebagai berikut:
Untuk menarik minat dan menumbuhkan jiwa entrepreneur pada
mahasiswa, upaya selanjutnya yaitu menghadirkan para mahasiswa untuk
mengikuti
seminar-seminar
kewirausahaan,
mengikuti
pelatihan
entrepreneur dan pelaksanakan kegiatan kewirausahaan untuk menambah
bekal ilmu dan pengalaman mahasiswa dalam berwirausaha. Setelah
mengikuti kegiatan mahasiswa di buat kan tugas untuk melatih mental dan
prilaku mahasiswa dalam proses menumbuhkan jiwa kewirausahanya.
Mahasiswa diminta untuk menunjukan hasil tugasnya seperti membuat hal
baru yang bisa menjadi bisnis planinnya. Dengan upaya tersebut diharapkan
mahasiswa mampu berkarya dan berkreasi sesuai dengan potensi
kemampuannya dan bisa memanfaatkan dari pembelajaran mata kuliah
kewirausahaan.14
12

Wawancara dengan Diyahul Haq, Dosen Kewirausahaan FEBI Prodi Ekonomi Syariah,
tanggal 4 Januari 2018
13
Wawancara dengan Diyahul Haq, Dosen Kewirausahaan FEBI Prodi Ekonomi Syariah,
tanggal 4 Januari 2018
14
Wawancara dengan Hotman, Dosen Kewirausahaan FEBI Prodi Ekonomi Syariah,
tanggal 4 Januari 2018
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Memahami hasil wawancara di atas, dapat dikemukakan bahwa mahasiswa
yang belum berminat berwirausaha menjadi faktor kurangnya optimalisasi
kewirausahaan. Dalam hal ini alasan mahasiswa dalam merespon mata kuliah
kewirausahaan masih banyak yang belum memahami, belum mengerti, dan belum
ingin menjadi wirausaha. Diantara hasil wawancara kepada mahasiswa yang
menjadi faktor utama tidak ingin menjadi wirausaha yaitu tidak mempunyai
pengalaman dan juga modal.
Hal ini menjadi permasalahan bagaimana pemahaman pada diri seseorang
dalam memenuhi kebutuhannya. Setiap orang yang mempunyai masalah
mengenai ekonominya pasti larinya ke uang atau modal, mereka beralasan
kurangnya modal ilmu pengetahuan ataupun pengalaman yang dimiliki dan
kurang siapnya mental untuk bisa meciptakan usaha sendiri. Seharusnya seorang
mahasiswa harus berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan, lebih maju
lebih profesional dan bisa mengembangkan ilmunya untuk disalurkan kepada
teman-teman yang belum memahaminya. Dengan bekal pendidikan yang
didapatkan mahasiswa harus lebih cerdas lagi dalam memenajemenkan usaha.
Namun yang menjadi permasalahan adalah mahasiswa itu sendiri belum
memahami dan mengerti ilmu kewirausahaan.
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2.

Wawancara dengan Mahasiswa yang berwirausaha
Wawancara kepada mahasiswa prodi ekonomi syariah yang pertama adalah

kepada Yusuf menerangkan bahwa:
Ia telah mengikuti mata kuliah kewirausahaan, dia mengatakan ingin
menjadi wirausahawan karena dia tidak ingin menjadi karyawan dengan
kerjaan yang monotan, dan jam kerja yang setiap hari harus berangkat pagi
dan pulang sore, dia ingin bekerja dimana ia bisa mengontrol kerjaannya
sendiri, dan menggunakan kreatifitasnya untuk mengembangkan usahanya
sendiri. Dia juga mengatakan dengan menjadi wirausaha dia bisa menolong
orang lain dengan memberikan lapangan pekerjaan. 15
Selanjutnya wawancara kepada Farid mahasiswa FEBI prodi ekonomi
syariah, menyatakan bahwa ;
Ia berwirausaha karena hobi, dia senang menekuni usaha yang dijalaninya.
Farid juga mengatakan dengan menjadi wirausaha dia bisa mengontrol
kerjaannya sendiri tanpa disuruh orang lain, dia sendiri mengakui lebih
nyaman untuk menjadi seorang bos, dia juga bisa bebas untuk
mengembangkan kreatifitasnya dalam menjalankan usaha dalam bidang
makanan yang tengah digelutinya saat ini.16
Menurut keterangan yang didapat dari hasil wawancara dengan Dewi
Lestari yaitu :
Alasan keuangan menjadi faktor yang mempengaruhinya untuk memilih
berwirausaha, dia mengatakan bila menjadi seorang wirausaha yang sukses
dia bisa bebas secara finansial, dan dengan berwirausaha bisa
memperoleh pendapatan yang lebih banyak dibanding dengan menjadi
seorang karyawan.17

15

Wawancara dengan Yusuf, Mahasiswa FEBI prodi Ekonomi Syariah, Tanggal 24
Desember 2018
16
Wawancara dengan Farid, Mahasiswa FEBI prodi Ekonomi Syariah, Tanggal 24
Desember 2018
17
Wawancara dengan Dewi Lestari, mahasiswi FEBI prodi Ekonomi Syariah, Tanggal 24
Desember 2018
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Menyambung dari pendapat Dewi Lestari, menurut Leni Setya W, dia
berminat berwirausaha karena tidak ingin diperintah ataupun disuruh orang lain,
dan memilih untuk bisa mandiri dengan mendirikan usaha sendiri.18
Menurut Bilqis, dengan berwirausaha dia bisa bermanfaat bagi orang lain
dan dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran yang tergolong tinggi di
Indonesia dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Dia juga ingin mendirikan
usaha sendiri karena tidak ingin menjadi karyawan dengan kerjaan yang
menurutnya membosankan.19
Menurut Solihatun Nisa’ dia ingin berwirausaha karena menganggap
pendapatan dari berwirausaha lebih banyak dibanding menjadi karyawan yang
mendapat gaji sebulan sekali, sementara seorang wirausahawan bisa bebas
secara finansial tanpa harus menunggu akhir bulan untuk mendapat gaji.20
Menurut Anggita adalah setiap kita melihat lingkungan terutama di kampus
pasti ada hal yang harus dilengkapi dengan kebutuhan, maka saya berinisiatif
untuk mendapatkan peluang tersebut seperti menjual produk online yang diminati
banyak teman-teman, pengakuanya sebagai berikut:
Menurut saya peluang memjadi pembisnis online sangat tepat, apalagi
mahasiswa sekarang terfasilitasi dengan handphone yang serba canggih,
untuk itu saya memanfaatkan penjualan online dengan pemasaran temanteman dikampus. Dan itupun sangat menyenangkan ketika harus bertemu
dengan konsumen yang tadinya hanya lewat medsos menjadi saling kenal.21
18

Wawancara dengan Leni , mahasiswi FEBI prodi Ekonomi Syariah,
Desember 2018
19
Wawancara dengan Bilqis, mahasiswi FEBI prodi Ekonomi Syariah,
Desember 2018
20
Wawancara dengan NisaP’, mahasiswa FEBI prodi Ekonomi Syariah,
Desember 2018
21
Wawancara dengan Anggita, mahasiswi FEBI prodi Ekonomi Syariah,
Desember 2018

Tanggal 24
Tanggal 24
Tanggal 24
Tanggal 24
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Menurut Yudha membuka usaha rentalan fotokopi dan peralatan sekolah itu
sangat menguntungkan, ujarnya menyatakan:
Ketika teman-teman yang lain sibuk harus mencari perlengkapan dan
kebutuhan ketika akan ngeprin makalah fotokopi-fotokopi yang lainya. Saya
memanfaatkan untuk membuka usaha yang banyak di butuhkan temanteman saya. Dengan modal pinjam orangtua, sedikit demi sedikit usaha saya
berkembang, karena saya mengerti setiap orang tidak semuanya menjadi
konsumen melainkan menjadi pembisnis yang menyiapkan apa yang
dibutuhkan konsumenya.22
Menurut Defangga, mempelajari kewirausahaan sepertinya tidak usah
terlalu banyak teori tetapi aksi. Dia meskipun tidak pandai dalam mengikuti mata
kuliah

namun Defangga mempunyai jiwa wirausaha yang tinggi. Dengan

membuka usaha bengkel di rumahnya, ia menjadi mahasiswa mandiri yang bisa
membiayai kuliahnya sendiri. Karena dengan usaha bengkel teman-teman
kampusnya sering main kebengkel ketika kendaraan mengalami masalah.23
Menurut Mila, mempelajar kewirausahaan menambah wawasan kepada
dirinya, untuk bisa menambah target dalam pemasaranya. Dia bertambah
semangat ketika dosen menanyakan tentang usahanya. 24
Wawancara dengan Dimas, yang mengatakan bahwa wirausaha sangat
menyenangkan ketika bisa mendapatkan hasil keuntungan yang lebih dan lebihnya
bisa diberikan kepada orang tua. Saya merasa dengan berwirausaha sedikit demi
sedikit bisa memberi orangtua. Kuliah sambil usaha menurut leni sangat asyik, ia

22

Wawancara dengan Yudha, mahasiswa FEBI prodi Ekonomi Syariah, Tanggal 24
Desember 2018
23
Wawancara dengan Defangga, mahasiswa FEBI prodi Ekonomi Syariah, Tanggal 25
Desember 2018
24
Wawancara dengan Mila, mahasiswi FEBI prodi Ekonomi Syariah, Tanggal 25
Desember 2018
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bisa mempunyai pelanggan dimana-mana, punya orderan dimana-mana, dan
menjadi dikenal sebagai penjual kado-kado unik.25
Wawancara selanjutnya dengan Ganesya yang mengatakan bahwa
keuntungan untuk menjadi wirausaha itu banyak, tidak hanya memfasilitasi dan
memberikan pelayananya saja. Tetapi seorang wirausaha itu mandiri dan
bertanggung jawab, Ganesya suka usaha makanan, karena banyak teman-teman
kampus yang ngekos jadi bisa membantu menyajikan dan mengantarkan jika ada
pesanan. Dan itupun dia lakukan dengan senang hati. Karena bukan sekedar
berjualan saja melainkan membantu teman lain yang membutuhkan.26
Wawancara terahir dengan Ardi yang merangkan bahwa dengan
berwirausaha tidak sedekar hanya berjualan atau berdagang saja, jasa servise
elektronik yang dilakuninya merupakan kebiasaan yang menguntungkan, karena
keseharianya bisa memperbaiki perlatan elektronik yang rusak drumah. Secara
tidak langsung Ardi pandai memperbaiki barang yang rusak. Dan itu sangat
dimanfaatkan teman-teman Ardi ketika dikampus untuk memperbaiki komputer,
handphone ataupun alat elektronik lainya. Ketrampilan tersebut ia lakukan sejak
kecil karena ayahnya dulu adalah penservise juga. 27

25

Wawancara dengan Leni, mahasiswi FEBI prodi Ekonomi Syariah, Tanggal 25
Desember 2018
26
Wawancara dengan Ganesya, mahasiswi FEBI prodi Ekonomi Syariah, Tanggal
25 Desember 2018
27
Wawancara dengan Ardi, mahasiswa FEBI prodi Ekonomi Syariah, Tanggal 25
Desember 2018
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Dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa mahasiswa,
dimana ditemukan alasan mahasiswa untuk berwirausaha yaitu sebagai berikut:
1. Kebebasan dalam bekerja, yaitu tidak ingin melakukan sesuatu yang
monoton, dan bisa memanfaatkan waktu dengan bebas tanpa terkekang
oleh orang lain ataupun jadwal kerja.
2. Keinginan membantu orang lain, yaitu dengan menyediakan lapangan
ekerjaan.
3. Hobi, yaitu karena kesenangan dalam melakukan usaha yang ditekuni.
4. Keinginan menjadi bos, dimana lebih senang mengontrol sendiri apa
yang dikerjakannya tanpa disuruh oleh orang lain.
5. Bebas fianansial, karena keinginan untuk mendapat keuntungan berupa
materi yang lebih banyak dan bisa mendapatkan gaji tak terbatas.
6. Bisa membantu orang tua dengan memberikan separuh dari hasil
keuntunganya.
7. Bisa membiayai kuliah sendiri sehingga dapat mengurangi beban orang
tua.
8. Memanfaatkan peluang karena tidak semua orang menjadi konsumen
melainkan menjadi produsen yang memberikan produk atau jasa yang
dibutuhkan.
9. Dengan usaha bisa menyisihkan hasil untunganya untuk dizakatkan dan
disedekahkan, karena ketika memahami peluang mendapatkan rejeki
maka sebagian dari penghasilan adalah milik orang lain.
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3.

Wawancara dengan Mahasiswa yang belum Berwirausaha
Peneliti

melakukan

wawancara

kepada

mahasiswa

yang

belum

berwirausaha. Wawancara pertama ditujukan kepada Arlina Sari, mahasiwi FEBI
prodi ekonomi syariah IAIN Metro sebagaimana dalam kutipan di bawah ini:
Minat berwirausaha sudah ada namun belum terfikirkan mau usaha apa,
masih ingin fokus ke pekerjaan yang bisa memberikan tunjungan dan gaji
tetap, meskipun masih pekerja pemula. Alasanya kalau sudah bekerja di
perusahaan sudah aman dan ijasah yang diperoleh tidak sia-sia. Selain itu,
bisa meluangkani waktu untuk mencari pengalaman.28
Menurut Jefri Ardiantoro, menjelaskan bahwa berwirausaha itu susahnya
mencari pelanggan dan pembeli, karena usaha tesebut biasanya sudah ada dan
sudah lebih dulu dijalankan sehingga membuat dirinya merasa tersaingi. Apalagi
modal yang minim, jadi setengah-setangah tidak yakin untuk melanjutkanya. Jefri
menerangkan bahwa :
Banyak usaha yang mempunyai pesaing dimana-mana, usahanya sama dan
ada yang lebih dulu mendirikan. Ada yang lebih besar tempatnya, ada juga
yang lebih bagus kualitasnya, lebih asik penjualanya, lebih strategis
lokasinya dan banyak lebihnya dari usaha yang didirikan sendiri. Semuanya
ya tergantung modal pengeluarnya, ketika modalnya cukup besar, maka
disesuaikan dengan usahanya juga besar. Sehingga membuat tidak percaya
diri untuk melanjutkan usaha jika modalnya hanya sedikit.29
Informasi serupa dikemukakan pula oleh Siska Handayani, mahasisiwi
FEBI prodi ekonomi syariah yang mengatakan bahwa :
wirausaha itu ribet harus punya modal dan dikerjain sendiri. Untuk saat ini
belum ingin berwirausaha karena ingin bekerja dulu, setelah mendapatkan
modal baru bisa buka usaha. 30

28

Wawancara dengan Arlina Sari, Mahasiswi FEBI Prodi Ekonomi Syariah, tanggal 4
Januari 2018,
29
Wawancara dengan Jefri Ardiantoro, Mahasiswa FEBI Prodi Ekonomi Syariah, tanggal 4
Januari 2018
30
Wawancara dengan Siska Handayani, Mahasiswi FEBI Prodi Ekonomi Syariah, tanggal 4
Januari 2018
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Menurut Hermansyah Putra, mahasiswa FEBI prodi ekonomi syariah mata
kuliah kewirausahaan yang diberikan menambah wawasan dan berminat untuk
menjadi wirausaha, namun mahasiswa ini menjelaskan bahwa :
Minat berwirausaha sudah ada, namun pengalaman untuk merintis dan
memulai usaha itu yang sulit karena belum pernah bekerja di sebuah
wirausaha yang menginspirasi untuk bisa berinovasi membuka lapak
usahanya. Dan juga tidak pernah melakukan jual-jualan kepada teman atau
orang lain, sehingga untuk pemasaran masih belum bisa.31
Menurut Irna Desparani, malu untuk buka usaha. Tidak percaya diri, karena:
orang tua juga tidak mengijinkan untuk usaha. Karena kalau kuliah sambil
usaha nanti dikira orang tuanya tidak mampu membiayai kuliahnya. Jadi
kuliah sewajarnya saja untuk mencari bekal ilmu untuk bisa bekerja di
perusahaan ternama. 32
Menurut Muklis Saputra, ketika ditanyakan setelah lulus kuliah mau
kemana, dia menjawab:
Saya akan mempersiapkan surat lamaran kerja sebanyak-banyaknya bahkan
sampai ke luar kota. Dan target saya bisa diterima diperusahan ibukota
ternama yang bisa menjanjikan gaji dan tunjanganya. Karena jika hanya
bekerja di daerah saja tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan dan
mencapai cita-cita. Harapanya menjadi karyawan intern perusahaan yang
mengatur perusahaan besar tersebut.33
Menurut Etika Isnaini, menjelaskan bahwa dirinya sudah pernah bekerja di
tempat usahanya orang, namun ternyata usahanya tidak lancar dan sepi pelanggan
yang berkunjung. Sehingga menurut Etika :

31

Wawancara dengan Hermansyah Putra, Mahasiswa FEBI Prodi Ekonomi Syariah, tanggal
4 Januari 2018
32

Wawancara dengan Irna Desparani, Mahasiswi FEBI Prodi Ekonomi Syariah, tanggal 4
Januari 2018
33

Wawancara dengan Muklis Saputra, Mahasiswi FEBI Prodi Ekonomi Syariah, tanggal 4
Januari 2018
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Pengalaman yang pernah dilakukan ketika bekerja ditempat usaha orang
terjadi kebangkrutan, usahanya tidak berjalan dengan lancar. Barang yang
dijualpun tidak bergerak artinya masih ada dan tidak ada transkaksi yang
harusnya barang itu berkurang, sehingga pegawainya dikeluarkan dan
usahanya itu dituutup. Dari pengalaman itu saya merasa takut jika saya
punya usaha nantinya akan seperti itu. Karena menurut saya usaha itu harus
untung terus., meskipun keuntunganya sedikit setidaknya ada pemasukan
untuk masuk di kas pembukuan.34
Menurut Anggi Pratiwi, untuk berwirausaha dia tidak mempunyai bakat
untuk mengelolanya. Bingung untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan yang
harus dicatat, bingung juga mau usaha apa. Anggi mengungkapkan :
Saya tidak ada bakat untuk usaha, kalaupun ada modal juga usaha apa yang
akan dijalankan. Bingung tidak punya pengalaman, tidak bisa
mengelolanya. Saya tidak punya ketrampilan apalagi untuk menjualnya,
bingung mulai dari yang mana dan cara mengelola belum bisa. Jadi untuk
saat ini belum terfikirkan untuk memulai usaha.35
Hermanto mengungkapkan bahwa modal merupakan langkah utama untuk
membuka usaha. Tuturnya seperti ini:
Mau usaha kalau tidak mempunyai modal tidak akan jalan, jaman sekarang
apa-apa serba menggunakan modal. Mau buat banner plang nama saja harus
mengeluarkan uang, jadi modal menjadi masalah ketika sudah ada minat
untuk usaha tapi tidak di dukung dengan modal jadi terpaksa dilupakan dan
hilang minat untuk membuka usahanya. 36
Menurut Agung Wicaksono, bekerja dulu baru berwirausaha. Karena
berwirausaha membutuhkan kesiapan yang matang. Yaitu :
Modal yang cukup, perencanaan yang matang dan keyakinan yang cukup.
Menjadi seorang wirausaha tidak bisa langsung begitu, harus ada
kematangan dan niat. Banyak teman-teman yang terjun usaha tapi modal
nekat tanpa ada persiapan namun ternyata bisa saja sukses, tetapi banyak

34

Wawancara dengan Etika Isnaini, Mahasiswi FEBI Prodi Ekonomi Syariah, tanggal 4
Januari 2018
35
Wawancara dengan Anggi Pratiwi, Mahasiswi FEBI Prodi Ekonomi Syariah, tanggal 4
Januari 2018
36
Wawancara dengan Hermanto, Mahasiswa FEBI Prodi Ekonomi Syariah, tanggal 4
Januari 2018
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yang bangkrut. Maka saya menunda dulu untuk berwirausaha dan
mempersiapkanya setelah mempunyai modal yang cukup.37
Mahasiswa lebih dimanjakan dengan fasilitas yang ada, teknologinya
membuat para mahasiswa untuk malas dalam mengerjakan segala hal contohnya
saja tugas membuat makalah, hanya dengan membuka website dan google maka
pembahasan akan mudah didapat tanpa harus mencari buku dan referensi lainya
atau penelitian terlebih dahulu. Sebenarnya di dalam diri mahasiswa terdapat jiwa
enterpreneur dalam melakukan kegiatanya. Seperti halnya karena tugas yang
begitu sulit ia alihkan ke rental pengetikan, karena butuh fotokopi, beli buku beli
peralatan kerja, belinya di mini market, karena lapar haus bisa beli di warung
makan.
Hal itu yang membuat para mahasiswa manja dengan fasilitas yang ada.
Lantas mengapa dari mahasiswa sendiri tidak ada yang berani membuka usaha
sendiri untuk mendirikan sebuah perusahaan atau usaha sendiri yang besar.
Alasanya umum mereka terhalang oleh modal, mereka tidak berani memulai
usaha karna tidak punya uang, selajutnya tidak berbakat melayani orang, takut
rugi, takut tidak ada yang modalin. Kenapa modal saat ini dijadikan sumber
permasalahan yang besar bagi mahasiswa yang akan memulai usahanya.
Menurut Hendro dalam bukunya dasar-dasar kewirausahaan ada 5 alasan
mengapa seseorang tidak ingin menjadi wirausahawan, sama halnya dengan
faktor-faktor

yang

mempengaruhi

kurangnya

penerapan

kewirausahaan

diantaranya yaitu tidak mempunyai pengalaman, tidak mempunyai modal, tidak

37

Wawancara dengan Agung Wicaksono, Mahasiswa FEBI Prodi Ekonomi Syariah,
tanggal 4 Januari 2018
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mempunyai keberanian untuk memutuskan, tidak ada orang yang menuntun dan
tidak ingin keluar dari zona aman. Dalam penelitian yang dilakukan di kampus
IAIN Metro faktor-faktor tersebut sesuai dengan teori yang dikemukan oleh
Hendro.
Wawancara terahir yang diungkapkan oleh Krisna Ria mahasiswi FEBI
prodi ekonomi syariah ketika ditanyakan mengenai kewirausahaan dan belum bisa
menerapkan wirausaha yaitu mengatakan bahwa:
Saya belum siap menerima resiko yang akan terjadi nanti ketika
berwirausaha, jika saya meminjam modal untuk usaha, saya belum tentu
bisa mengembalikan modal tersebut. Saya belum siap ketika usahanya nanti
menjadi macet dan modal tersedat karena pemasaranya pun tidak berjalan.
Harusnya ketika saya berwirausaha sudah ada pengalamanya sehingga bisa
mengarahkan saya untuk mempertahankan usahanya. Sayangnya tidak ada
pelatihan-pelatihan untuk memberikan wawasan supaya usaha yang
dilakukan bisa lancar dan tidak terjadi kebangkrutan.38
Hasil wawancara di atas, menguatkan informasi dari hasil wawancara
sebelumnya

bahwa

faktor

yang

mempengaruhi

kurangnya

penerapan

kewirausahaan pada mahasiswa adalah belum siapnya mahasiswa untuk menerima
resiko-resiko yang akan terjadi nanti ketika bangkrut atau rugi. Kemudian
mahasiswa bingung bagaimana cara untuk memulai usahanya karena mereka
masih butuh panduan untuk merintis sebuah usaha yang akan dijalankan. Mereka
butuh sebuah semangat motivasi mereka, bahwa usaha tidak hanya sekedar
berjualan saja, tetapi bagaimana usaha yang dilakukanya bermanfaat dan banyak
memfasilitasi banyak orang.

38

Wawancara dengan Krisna Ria, Mahasiswi FEBI Prodi Ekonomi Syariah, tanggal 4
Januari 2018
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Dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap mahasiswa yang belum
berwirausaha, dimana ditemukan alasan mahasiswa yang belum menerapkan
wirausaha sehingga menjadi latar belakang atau awal pendorong/ penguat,atau
penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat kewirausahaan pada
mahasiswa yaitu sebagai berikut:
a. Tidak punya modal
b. Tidak mempunyai pengalaman/ keterampilan
c. Bingung, Takut memulai
d. Tidak mau keluar dari zona aman
e. Susahnya cari pembeli apalagi pelanggan
f. Tidak menemukan ide
g. Tidak bakat mengelola
h. Takut gagal
i. Usaha tersebut sudah ada / lebih dulu yang menjalankan
j. Enggan bersaing
k. Pandangan masyarakat
l. Ribet/sulit
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BAB IV
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Kewirausahaan pada
Mahasiswa FEBI Prodi Ekonomi Syariah IAIN Metro
Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah peneliti lakukan
melalui kuesioner kepada mahasiswa, dan wawancara kepada dosen, dan
juga dokumentasi. Data yang didapatkan dari kuesioner kepada mahasiswa
FEBI prodi Ekonomi Syariah yaitu mengenai faktor-faktor apa sajakah yang
mempengaruhi minat kewirausahaan pada mahasiswa FEBI Program Studi
Ekonomi Syariah IAIN Metro.
Faktor-faktor yang mempengaruhi minat kewirausahaan tersebut
mencakup dua poin yaitu faktor internal yang terdapat pada kepribadian
mahasiswa dan faktor eksternal yaitu terletak pada kontekstual dan
sosiodemografi. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat yang disajikan
berdasarkan data yang telah peneliti lakukan dengan cara memberikan
kursioner kepada responden yaitu mahasiswa FEBI prodi Ekonomi Syariah
di kampus IAIN Metro.
Faktor-faktor yang mempengaruhi minat kewirausahaan tersebut yang
mencakup faktor internal dan faktor eksternal akan dipaparkan, berikut
penjelasannya:
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1. Faktor Internal
Faktor internal adalah faktor yang menunjukan kepribadian pada diri
seseorang. menunjukan adanya indikator terhadap kepercayaan pada diri
sendiri atau minat kemauan, kesenangan, motivasi berprestasi,

berjiwa

kepemimpinan, keterampilan, beriontasi ke masa depan, mempunyai
pengalaman, dan berani mengambil resiko.
Faktor kepribadian, dari hasil kuesioner yang ditunjukan kepada
mahasiswa FEBI prodi ekonomi syariah yang paling besar pengaruhnya
pada pribadi mahasiswa terhadap perilaku berwirausaha adalah faktor
kepercayaan pada diri sendiri atau minat pada mahasiswa, yang
menunjukkan angka tertinggi dengan nilai 54,93% sebanyak 39 responden,
sementara itu, mahasiswa memiliki jiwa kepemimpinan yang cukup
mendominasi yaitu 39,43% sebanyak 28 responden. Selanjtnya mahasiswa
juga memiliki daya keterampilan yang cukup tinggi dalam beriontasi
kemasa depan yaitu sebesar 23,94% sebanyak 17 responden. Sedangkan
faktor yang memberikan pengaruh paling rendah terhadap pribadi
mahasiswa FEBI prodi Ekonomi Syariah dalam perilaku berwirausaha
adalah faktor berani mengambil resiko dan pengalaman yaitu dengan nilai
sebesar 14,08%.
a. Kepercayaan diri dan Minat

125

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa
sejatinya mahasiswa FEBI prodi Ekonomi Syariah sudah memiliki rasa
percaya diri minat yang tinggi untuk berwirausaha, Dari hasil tersebut dapat
diketahui bahwa mahasiswa mempunyai karakterisktik yang di miliki oleh
seorang wirausaha yaitu memiliki rasa percaya diri minat yang tingggi atas
usaha-usaha yang akan dilakukannya. Mampu dan meyakini bahwa dirinya
percaya akan kemampuan dirinya untuk berhasil, hal ini sesuai dengan
pendapat Rusdiana dan By Grave dalam penjelasan Basrowi mengenai
karakteristik kewirausahaan. Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara
dengan mahasiswa FEBI prodi ekonomi syariah yang berwirausaha.
Defangga membuktikan bahwasanya dirinya mempunyai kepercayaan
yang tinggi untuk mencapai keberhasilan. Dengan keyakinan berwirausaha,
skill yang dimiliki membuka peluang usaha bengkelnya, ia bisa membiayai
kuliahnya

sendiri.

Sehingga

Defangga

mempunyai

karakteristik

kepercayaan diri yang tinggi, dengan usaha keras dari bengkelnya ia mampu
membawa pada kemandirian.
Namun di sisi lain tidak semua mahasiswa FEBI prodi ekonomi
syariah yang sudah mempunyai kepercayaan diri minat yang tinggi untuk
berwirausaha bisa mengaplikasikan dari teori yang diterima dari
pembelajaran kewirausahaan. Karena pada hakikatnya rasa percaya diri
yang timbul dari keinginan pasti akan muncul ketika ditumbuhkan dengan
rasa kemautahuan bagaimana cara menggapainya. Hasil kuesioner yang
menunjukkan banyaknya mahasiswa yang berminat untuk berwirausaha,
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namun terkendala oleh modal dan kemampuan dalam menjalankan
wirausaha. Mahasiswa tersebut menginginkan adanya pendukung atau
kegiatan yang menunjangg untuk kelanjutan dari praktik kewirauahaan,
namun dari pihak kampus belum memberikan sarana dalam program
kewirausahaan. Belum adanya fasilitas yang memberikan dan mengajak
mahasiswa prodi ekonomi syariah untuk menggeluti pada bidang usaha,
sehingga mahasiswa masih belum berani untuk menjalankan wirausaha.
b. Jiwa Kepemimpinan
Selanjutnya mahasiswa memiliki jiwa kepimpinan yang baik, dalam
memimpin sebuah perusahaan atau usahanya, dan memiliki keterampilan
yang baik untuk berwirausaha. Hal ini ditunjukan dari hasil kuesioner, yang
artinya

mahasiswa

FEBI

prodi

Ekonomi

Syariah

memiliki

jiwa

kepermimpinan yang tinggi dalam memimpin sebuah perusahaan atau
usaha. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Yusuf, Farid, Dewi
Lestari dan Bilqis yang menjelaskan bahwa mereka tidak ingin menjadi
karyawan dengan pekerjaan yang monoton, kemudian mereka tidak ingin
diperintah, mereka memilih untuk bisa mandiri dengan mendirikan usaha
sendiri. Itu berarti mahasiswa memiliki jiwa kepemimpinan untuk menjadi
pemimpin perusahaan sebagai pengusaha atau pemilik usaha.
Sesuai dengan teori kepemimpinan yang dijelaskan oleh Alma
merupakan salah satu sifat penting yang juga harus dimiliki seorang
wirausahawan yaitu pemimpin yang baik, idealnya dapat mengarahkan
anggota yang dipimpinnya ke arah yang baik sesuai dengan tujuan yang
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hendak dicapai. Selain itu pemimpin idealnya juga pandai bergaul dengan
siapa pun, serta dapat menerima saran dan kritik yang ada dengan lapang
dan terbuka demi kemajuan usaha yang dimilikinya. Dan itu pun terbukti
ketika peneliti melakukan observasi pada mahasiswa yang berwirausaha
ketika peneliti melakukan wawancara.
Mahasiswa FEBI prodi ekonomi syariah sudah mempunyai jiwa
kepemimpinan yang baik, namun hal itu hanya sebatas kepribadiannya saja.
Mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik seharusnya di tingkatkan dengan
sumber daya yang ada semisal mahasiswa diajarkan untuk memimpin
sebuah perusahaan atau pabrik atau semacam usaha UMKM yang
membentuk literasi supaya mahasiswa benar-benar mengetahui jiwa
kepemimpinannya dan bertanggung jawab atas itu. Hal ini menjadi suatu
masalah jika jiwa kepemimpinan mahasiswa tidak dikembangkan dengan
praktik, karena dengan mempraktikan jati dirinya ke masyarakat atau pada
khalayak umum maka mahasiswa dinyatakan bisa memimpin atas dirinya
sendiri untuk orang lain.
c. Keterampilan
Selanjutnya mahasiswa juga memiliki daya keterampilan yang cukup
baik terhadap mahasiswa yang berwirausaha. Artinya dengan memiliki
keterampilan, menjadikan modal awal sebagai wirausaha di masa depan
yang baik. Hal ini dibuktikan dari wawancara dengan mahasiswa yang
berwirausaha pada bidang yang dijalaninya seperti: Yusuf pengusaha rumah
makan (bidang kuliner), Defangga usaha jasa (Bengkel), Sholihatun usaha
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Henna/Make up (bidang kecantikan), Mila usaha aksesoris (bidang
kerajinan tangan), Anggita usaha kado-kado unik (bidang keterampilan), dll.
Itu artinya mahasiswa memiliki keterampilan yang baik untuk orientasi di
masa depannya sebagai pengusaha ataupun wirausahawan.
d. Orientasi Ke Masa Depan
Orientasi ke masa depan merupakan hal penting yang harus diketahui
oleh mahasiswa, karena dengan mempunyai perencanaan yang bagus akan
timbul hal-hal untuk bisa menguntungkan bagi mahasiswa itu sendiri untuk
kedepannya. Namun dalam praktiknya keterampilan yang dimiliki oleh
mahasiswa FEBI prodi ekonomi syariah adalah ketrampilan yang masih
standar, artinya umum dilakukan oleh orang-orang biasa. Hal ini
menunjukan bahwa ketrampilan mahasiswa ini harus diasah lagi daya
imajinasi dan kreativitasnya, karena pada pola fikir mahasiswa terdapat
perbedaan antara orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak belajar
dari pendidikan. Hal ini perlu dikaji lebih kreatif lagi, sebab seorang
mahasiswa mempunyai daya imajinasi yang tinggi, yang mampu
menciptakan

apa

yang

diinginkan,

sehingga

dengan

munculnya

kewirausahaan yang diajarkan dibangku kuliah bukan lagi membangkitkan
minat atau pun motivasi untuk berwirausaha melainkan mempraktikkan dan
melaksanakan aksi guna menciptakan inovasi baru untuk mengembangkan
potensi sehingga menjadi peluang bagi mahasiswa dalam pertumbuhan
ekonomi sebagai pengusaha muda yang kreatif untuk mencapai visi dan
misi pemdidikan kewirausahaan.
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e. Kurang Pengalaman
Sementara itu yang menjadi faktor- faktor yang mempengaruhi minat
kewirausahaan pada mahasiswa yang belum berwirausaha yaitu kurangnya
pengalaman

berwirausaha

yang

mengakibatkan

kurang

beraninya

mahasiswa FEBI prodi Ekonomi Syariah dalam mengambil resiko menjadi
wirausaha ataupun pengusaha. Hal tersebut dibuktikan dari hasil kuesioner
menunjukkan sedikitnya pengalaman pada mahasiswa dalam berwirausaha.
Kemudian diperkuat dari hasil wawancara kepada mahasiswa yang tidak
berwirausaha. Artinya pengalaman mahasiswa untuk berwirausaha masih
belum banyak didapatkankan. Hal ini di perkuat dari wawancara dengan
Hermansyah Putra yang menyatakan bahwa dirinya belum pernah terjun
memulai usaha atau mendirikan sebuah perusahaan. Pengalaman yang
belum didapatkan tersebut berupa cara mendirikan usaha, cara memperoleh
modal, cara mendapatkan pembiayaan dan cara lain untuk bisa menciptakan
peluang usaha. Karena pada dasarnya mahasiswa dalam mempelajari mata
kuliah kewirausahaan hanyalah mempelajari teori namun praktek yang
dijalankan sangatlah berbeda dengan teori yang diterima. Oleh karenanya
pemahaman seperti ini harus diperkuat oleh dosen pengajar yang
menjadikan mata kuliah kewirausahaan sebagai strategi dan penuntun
mahasiswa dalam menjawab persoalan perrkembangan ekonomi yaitu
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menciptakan mahasiswa yang mandiri yang mampu mendirikan perusahaan
sendiri untuk di masa depan nanti.
Bagaimana mahasiswa akan memiliki pengalaman jika tidak pernah
mencobanya.

Seharusnya

mahasiswa

memahami

dahulu

konsep

kewirausahaan dan mencoba untuk melakukannya. Maka mahasiswa akan
memiliki pengalaman hingga bisa menguasai bisnis dan pasar tersebut. Hal
ini sudah termasuk kedalam modal usaha, karena dari pengalaman seseorang
akan didapat sebuah pelajaran. Dan ia akan terus mempelajari apa yang
pernah dilakukannya dan jika ia pernah keliru dan salah ia akan belajar dari
pengalamannya. Atau belajar dari pengalaman orang lain yang sudah terlihat
perjuangan untuk mencapai keberhasilan usaha.
f. Kurang Berani Mengambil Resiko
Selanjutnya mahasiswa FEBI Prodi ekonomi syariah kurang berani
mengambil resiko dalam menjalankan usaha. Hal ini ditunjukan dari hasil
kuesioner yang mendapatkan nilai terendah dari pengaruh kewirausahaan.
Artinya mahasiswa saat ini terlalu takut untuk mencoba, bingung untuk
melakukan usaha apa, bingung melakukan hal apa, tidak mau usaha untuk
melakukan, dan tidak ada inspirasi untuk melakukan hal baru, hanya sebatas
keinginan mahasiswa yang berada pada zona aman, tidak mau diribetkan
dan dipusingkan dengan menjalani usaha dengan alasan modal sebagai
penentu awalnya memulai usaha. Padahal entrepreneur itu diibaratkan jalan
yang mendaki terjal, bila tidak mempunyai kekuatan untuk mengatasi
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ketakutan maka hilang semua harapan. Alasan tersebut sama halnya dengan
teori pemikiran Hendro yang mengemukakan pendapat yang sama.
Diperkuat dengan hasil wawancara kepada mahasiswa FEBI prodi
ekonomi syariah yaitu kepada Arlina Sari, Jefri, Siska, Etika, Agung yang
mengungkapkan bahwa minat usaha pada dirinya sudah ada namun
terkendala oleh belum adanya modal, pengalaman dan juga fasilitas
sehingga mereka belum berani mengambil resiko untuk memulai usaha. Hal
ini sesuai dengan pemikiran Hendro dalam bukunya dasar-dasar
kewirausahaan yang menerangkan ada lima alasan mengapa seseorang tidak
ingin menjadi wirausahawan. Diantara alasanya tersebut yaitu tidak
mempunyai pengalaman, tidak mempunyai modal, tidak mempunyai
keberanian untuk memutuskan, tidak ada orang yang menuntun, dan tidak
ingin keluar dari zona aman. Dalam penelitian yang dilakukan pada
mahasiswa FEBI prodi ekonomi syariah faktor-faktor tersebut sesuai dengan
teori yang dikemukakan oleh Hendro.
Modal itu banyak sekali ragamnya. Hasil wawancara kepada
mahasiswa yang belum berwirausaha mengatakan bahwa modal itu adalah
berupa uang. Seharusnya mahasiswa memahami bahwa modal utama yang
paling penting adalah pengalaman, ini bisa digunakan sebagai sentral dalam
menentukan usaha tidak ada modal yang paling penting selain pengalaman.
Oleh karenanya mahasiswa harus bayak lagi diberikan dan mencari
pengalaman oleh dosen pengajarnya. Dengan pelatihan atau pemagangan
diperusahaan dan banyak aktivitas-aktivitas yang mendukung program
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kewirausahan tersebut. Maka akan mendapatkan pengalaman yang
memberikan arahan atau penuntun mahasiswa untuk berwirausaha.
Selanjutnya dari modal pengetahuan, mahasiswa tanpa pengetahuan
itu ibarat benda mati tanpa jiwa, karena pengetahuan lebih penting setelah
pengalaman,

mahasiswa

harus

bisa

memahami

dari

pembelajaran

kewirausahaan. Selain itu modal skill, usaha yang dilandasi oleh skill akan
bertumbuh dan berkembang lebih cepat dibandingkan bisnis tanpa dilandasi
skill. Modal keberanian, modal spirit, modal keuletan termasuk dalam
modal penting dalam berwirausaha. Dan uang itu hanyalah salah satu dari
sekian banyak modal yang perlu dipersiapkan. Maka mahasiswa harus
mengerti kalau usaha itu tidak hanya butuh modal uang saja, melainkan
keberanian dan keyakinan untuk mencapai keberhasilan.
Kelemahan utama mahasiswa untuk memulai usaha adalah karena
takut untuk keluar dari rasa aman dan kenyamanan. Karena mereka tidak
mempunyai kekuatan yang cukup sehingga dirinya tetap bertahan dalam
zona kenyamanan. sebenarnya inilah alasan utama dari sebagian besar orang
takut memutuskan menjadi entrepreneur. Mahasiswa cenderung ingin
nyaman bekerja dan tetap pada posisi saat ini seperti mendapat gaji insentif
tunjangan dan lainya. Tetapi apakah mahasiswa berfikir bagaimana bila
tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau PHK atau terjadi musibah pada
perusahaannya, maka mahasiswa harus merubah minset pola pikir tentang
kewirausahaan
kewirausahaan.

untuk

mendalami

dan

mensukseskan

program
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2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar indvidu
yang dapat mempengaruhi minatnya. Yaitu berupa kontekstual dan
sosiodemografi menunjukan adanya indikator terhadap pendidikan
kewirausahaan yaitu pendidikan formal (sekolah), pendidikan non formal
(pelatihan), pendidikan informal (keluarga), lingkungan, masyarakat
sekitar, peluang, sarana prasarana, dan fasilitas yang digunakan.
Berdasarkan hasil dari data penelitian melalui kuesioner dan
wawancara menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh pada
kategori kontekstual terhadap minat mahasiswa FEBI prodi Ekonomi
Syariah adalah faktor pendidikan formal yaitu di kampus, yang
menunjukkan nilai tertinggi yaitu 70,42% sebanyak 50 responden.
Kemudian yang memberikan pengaruh terbesar kedua pada yaitu
pendidikan informal yaitu keluarga sebesar 23,94% sebanyak 17
responden. Faktor yang paling rendah pengaruhnya pada faktor
kontekstual adalah pendidikan non formal atau lembaga pelatihan
kewirausahaan, yaitu 4,22% hanya 4 responden. Hal ini menunjukkan
bahwa, mahasiswa FEBI prodi Ekonomi Syariah untuk berwirausaha
dipengaruhi oleh adanya pendidikan yang mana pendidikan kewirausahaan
di perguruan tinggi sangat besar, seperti halnya pendidikan formal di
bangku perkuliahan.
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a. Pendidikan
Pendidikan kewirausahaan pada dasarnya diperlukan sebagai
penunjang keberhasilan suatu bisnis. Dalam teorinya Anoraga menjelaskan
bahwa kewirausahaan merupakan suatu profesi yang timbul karena
interaksi antara ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal
dengan seni yang hanya dapat diperoleh dari suatu rangkaian kerja yang
didapat dalam praktik. Karena pendidikan kewirausahaan berperan penting
dalam

memberikan

bekal

pengetahuan

yang

dibutuhkan

dalam

berwirausaha. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan
kewirausahaan merupakan unsur yang penting dalam menunjang
keberhasilan sebuah usaha, khususnya bagi individu sebagai pelaku
usaha. Menurut Alma Pendidikan formal dalam hal ini adalah pendidikan
kewirausahaan yang diterima oleh mahasiswa melalui mata kuliah
kewirausahaan atau pendidikan kewirausahaan yang pernah diterimanya
melalui mata pelajaran kewirausahaan di perguruan tinggi yang
memberikan materi terkait entrepreneurship.
Hasil survey dari kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa
FEBI prodi ekonomi syariah menunjukan bahwa pendidikan kewirausahan
yang ada di perguruan tinggi sangat berpengaruh, terbukti dari mahasiswa
yang menjawab kuesioner paling banyak, hampir semuanya mahasiswa
mendapatkan mata kuliah kewirausahaan.
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Hal tersebut dibuktikan dari hasil observasi, wawancara terhadap
mahasiswa FEBI prodi ekonomi

syariah. Kemudian hasil tersebut

diperkuat dengan wawancara dengan dosen yang mengajar mata kuliah
kewirausahaan

yang

menerangkan

bahwa

upaya

yang

diberikan

mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa wirausaha pada mahasiswa berupa
bekal ilmu dan praktik mengenai kewirausahaan yaitu sebagai contoh
mengajarkan usaha online yang bisa memasarkan produk keluar daerah
bahkan antar kota dan negara. Bisnis online sangatlah mudah jika memang
didasari dengan pemahaman yang intelektual. Mahasiswa FEBI akan
terlatih untuk bisa memanfaatkan alat yang ada, bukan hanya modal uang.
Kreativitas dan keuletan dalam melatih diri untuk berkarya menjadikan
salah satu penunjang mahasiswa dalam berwirausaha, karena pengalaman
itu berasal dari hal yang direncana.
Dalam praktiknya pembelajaran kewirausahan yang ada di FEBI
prodi ekonomi syariah memberikan hal positif sebagai penuntun arah
mahasiswa ketika dibekali ilmu. Hasil wawancara dengan dosen tersebut
mengajarkan mahasiswa untuk bisa memanfaatkan teknologi, bukan hanya
sebagai pengguna teknologi saja melainkan mencari peluang bahwa
dengan teknologi dapat memberikan hasil yang menguntungkan jika sudah
mempelajarinya. Namun tidak semua mahasiswa FEBI prodi ekonomi
syariah memahami penggunaan bagaimana teknologi bisa mendapatkan
keuntungan. Karena saat ini mahasiswa hanya bisa menggunakanya untuk
kepentingan pribadi. Hal ini yang harusnya di tekankan kepada
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mahasiswa. Bussines Planning dan Marketing Plan harus lebih
dikembangkan lagi, karena mahasiswa perlu dituntun diarahkan untuk bisa
mengambil teori dari pembelajaran kewirausahaan dan kemudian
mahasiswa menerapkan kembali dari teori tersebut.
b. Lingkungan Keluarga
Selanjutnya pendidikan informal, merupakan faktor eksternal yang
berpengaruh kedua setelah pendidikan formal. Pendidikan informal yaitu
jalur pendidikan dari keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan
belajar secara mandiri. Pendidikan informal dalam hal ini adalah
pendidikan kewirausahaan yang diterima oleh mahasiswa dari lingkungan,
baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan tempatnya berasal.
Sartain

dalam

Purwanto

menjelaskan

bahwa

lingkungan

(environment) adalah meliputi semua kondisi-kondisi dalam dunia ini yang
dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan,
perkembangan atau life processes kita kecuali gen-gen, dan bahkan gengen dapat pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan (to provide
environment) bagi gen yang lain. Dari penjelasan tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa lingkungan keluarga merupakan semua kondisi yang
ada dalam sebuah keluarga yang dapat mempengaruhi tingkah laku,
pertumbuhan, maupun perkembangan suatu individu.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap mahasiswa FEBI prodi
ekonomi syariah yang didapatkan melalui kuesioner dan wawancara
menunjukan bahwa mahasiswa yang berwirausaha dan yang tidak
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berwirausaha dapat dipengaruhi dengan mempunyai orang tua yang
berstatus berbeda ada pekerja dan pengusaha. Dari hasil data tersebut
menunjkan status orang tua dapat dijadikan faktor yang mempengaruhi
pada kurangnya penerapan pada mahaiswa. Hal ini dikemukakan oleh
pemikiran Kasmir dalam kewirausahaan, bahwasannya mahasiswa yang
memiliki orang tua seorang pekerja atau pegawai negari/swasta memilki
pola fikir yang sama terhadap apa yang sudah dijalankannya seperti contoh
mengharapkan anaknya setelah lulus dari kuliah untuk bekerja di sebuah
perusahaan instansi ataupun pemeritah. Hal yang sama juga pada
mahasiswa yang memiliki orang tua berstatus pengusaha atau wirausaha,
mengharapkan anakanya setelah lulus kuliah bisa melanjutkan usaha dari
orangtuanya.
Hal yang sama terkait dengan aktivitas berwirausaha, keluarga
berperan sebagai salah satu faktor pendorong bagi seseorang untuk
berwirausaha. Menurut Alma lingkungan keluarga memiliki pengaruh
terhadap profesi wirausaha yang dapat dilihat dari segi pekerjaan
orang tua, dari orang tua yang bekerja sendiri dan memiliki usaha
sendiri, maka cenderung anaknya menjadi pengusaha pula.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa FEBI prodi
ekonomi syariah dari yang berwirausaha dengan yang tidak berwirausaha
mempunyai latar belakang masalah yag berbeda, diantaranya pada
lingkungan keluarganya karena kebanyakan mahasiswa yang berwirausaha
mempunyai orangtua yang berstatus wirausaha sedangkan yang tidak
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berwirausaha orangtua berstatus wiraswasta atau pekerja swasta. Artinya
lingkungan keluarga ini besar kemungkinan mempengaruhi kondisi
mahasiswa dalam pembelajaran kewirausahaan.
c. Peluang Pelatihan
Sementara itu yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi
minat kewirausahaan pada mahasiswa yaitu kurang mendukungnya
pendidikan non formal, yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal
yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan
non formal dalam hal ini adalah berupa pelatihan kewirausahaan atau
seminar kewirausahaan, talkshow kewirausahaan, pendidikan keterampilan
dan pelatihan kerja, maupun permagangan. Pendidikan non formal atau
dalam bentuk workshop maupun pelatihan tersebut berdasarkan hasil
kuesioner pada mahasiswa menunjukan hasil yang sangat kecil terhadap
mahasiswa untuk berwirausahan.
Hasil wawancara dengan dosen kewirasahaan, bahwa pendidikan
non formal ini jarang ditemui di perguruan tinggi dan hanya beberapa
kesempatan

saja

bisa

diikuti.

Itupun

karena

adanya

program

kewirausahaan yang beberapakali saja dilaksanakan dalam satu semester
setelah mendapatkan pembelajaran kewirausahaan yang pernah diterima
oleh mahasiswa. Artinya pendidikan non formal ini tidak linier dalam
mengembangkan wirausaha mahasiswa, sebab mahasiswa kebanyakan
tidak mengetahui dan tidak mengikuti seminar/workshop ataupun
pelatihan mengenai kewirausahaan tersebut, sehingga kewirausahaan pada
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mahasiswa

masih

belum

optimal

dalam

pelaksanaan

program

kewirausahaan, padahal motivasi yang datang dari workshop atau
pelatihan kewirausahaan sebenarnya mampu menciptakan implikasi yang
cukup baik bagi perilaku berwirausaha pada mahasiswa. Namun masih
banyak sekali mahasiswa yang belum tahu dan tidak aktif dalam
menanggapi hal tersebut. Oleh karenanya terjadi loss information pada
mahasiswa terkait penerapan kewirausahaan.
Dengan demikian menunjukkan bahwa faktor pendidikan non
formal merupakan faktor yang mempunyai peran penting dalam
menunjang keberhasilan kewirausahaan. Karena pelatihan adalah suatu
proses

pembelajaran

terhadap

seseorang

atau

kelompok

untuk

meningkatkan kemampuan atau prilaku (pegnetahuan, skill dan sikap)
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan. Menurut teori
Djamarah dan Zain dalam melaksanakan proses pembelajaran pelatihan
kerja di dunia usaha tidak terlepas dari berbagai komponen pembelajaran
yang meliputi : tujuan, bahan ajar, metode, alat dan sumber serta evaluasi.
Namun dalam kaitannya dengan keberhasilan proses pembelajaran tidak
terlepas dari komponen struktur di lingkungan dunia usaha di mana
mahasiswa melakukan pelatihan kerja.
Hal ini belum sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh
Bhattacharya dan Mandke untuk mencapai keberhasilan pembelajaran
tersebut. Dalam praktiknya mahasiswa belum melakukan pelatihan seperti
halnya pelatihan di sebuah perusahaan. Maka harus diciptakan keadaan
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yang saling menguntungkan dan hubungan triangular ineraktif antara
dosen, mahasiswa dan pihak industry ataupun perusahaan lain untuk bisa
memberikan

kesempatan

melatih

kepemimpinan

dan

berupaya

menciptakan peluang usaha kerja bagi mahasiswa.
Namun disamping itu, hal tersebut sesuai dengan penelitianpenelitian sebelumnya yang telah dibuktikan oleh Widhari dan Suarta.
Tingginya pelaksanaan petihan dan ketrampilan semangat dalam
berwirausaha dalam jiwa mahasiswa sebenarnya merupakan harapan cerah
bagi lembaga untuk membantu program pemerintah dalam mencetak
wirausaha-wirausaha muda mandiri, sehingga jumlah wirausaha di
Indonesia akan mencapai standar yaitu sebanyak 2 persen dari total
penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas perekonomian bangsa
Indonesia. Kedepan Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat karena
ditopang oleh wirausaha-wirausaha yang kuat dan handal.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memupuk
jiwa wirausaha yang sudah ada dengan cara diantaranya meningkatkan
kualitas pembelajaran kewirausahaan dari segi dosen yang berpengalaman
menekuni wirausaha sehingga mahasiswa tidak hanya mendengarkan teori
namun diberikan sebuah pengalaman nyata sehingga lebih terserap dalam
jiwa yang akan memupuk keberanian untuk memulai. Hal penting lainnya
yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi yaitu menciptakan inkubator
kewirausahaan dengan memberikan modal kewirausahaan bagi mahasiswa
wirausaha sekaligus pembimbingan intensif dan pendampingan wirausaha,
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sehingga embrio kewirausahaan ini siap hidup dan bisa dikembangkan
setelah mahasiswa lulus.
Secara keseluruhan faktor-faktor eksternal yang dihasilkan dari
penelitian terhadap mahasiswa FEBI prodi ekonomi syariah menunjukkan
bahwa pengaruh pembelajaran kewirausahaan yang di dapatkan melalui
pendidikan formal, informal, non formal, sarana dan prasaranan serta
peluang mempunyai peran masing-masing dalam rangka menumbuhkan
minat dan semangat mahasiswa untuk berwirausaha. Semakin paham
pembelajaran kewirausahaan dilaksanakan, maka akan semakin tinggi
tingkat penerapan kewirausahaan mahasiswa. Sebaliknya semakin rendah
pembelajaran kewirausahaan, maka akan semakin rendah pula penerapan
kewirausahaan mahasiswa.
Hasil

ini

menunjukkan bahwa

sikap

mahasiswa

terhadap

kewirausahaan dipengaruhi oleh pengalaman pribadi mahasiswa. Interaksi
pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi, bukan hanya hubungan
antara dosen dan mahasiswa, tetapi terjadinya interaksi antara mahasiswa
dengan pendidikan kewirausahaan dan pendidikan itu bermakna bagi
mahasiswa. Faktor lain yang berperan dalam pembentukan sikap
kewirausahaan ialah dosen pengajar, karena dosen merupakan salah satu
sumber pengaruh perubahan sikap ke arah positif. Artinya dosen harus
mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan supaya
mahasiswa terinspirasi bahwa berwirausaha itu bukanlah suatu pekerjaan
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yang

membosankan

melainkan

menguntungkan

yang

membawa

kesejahteraan.
Faktor eksternal atau sosiodemografi menunjukan adanya pengaruh
terhadap pendidikan, lingkungan, keluarga, sikap & perlakuan orangtua,
peluang, serta sarana dan prasarana yang menjelaskan bahwa dapat
mempengaruhi perkembangan seseorang dalam hidupnya. Ketiga hal
pokok tersebut berkaitan dengan keadaan responden ketika penelitian
ini dilakukan terkait status dan perannya di dalam sebuah keluarga,
sehingga dalam hal ini keluarga dianggap memiliki peranan penting
terkait keberlangsungan dari aktivitas berwirausaha yang dijalankan
oleh mahasiswa.
Fungsi Keluarga seiring perjalanan hidupnya yang diwarnai
faktor internal (kondisi fisik, psikis, dan moralitas anggota keluarga)
dan faktor eksternal (perubahan sosial,lingkungan, budaya), maka setiap
keluarga mengalami perubahan yang beragam. Keluarga yang fungsional
(normal) yaitu keluarga yang telah mampu melaksanakan fungsinya.
Empat

prinsip

dari

peranan

keluarga

yaitu sebagai

modelling,

mentoring, organizing, dan teaching. Dalam hal ini fungsi keluarga
terdiri

dari

fungsi

pendidikan

dan

fungsi

sosialisasi. Fungsi

pendidikan menyangkut peranan, pembimbingan, dan keterampilanketerampilan

terkait

berwirausaha

yang

bermanfaat

bagi anak,

sedangkan fungsi sosialisasi menyangkut fungsi keluarga sebagai
faktor penentu yang sangat mempengaruhi kualitas generasi yang
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akan datang termasuk dalam hal pekerjaan yang dipilih oleh anak yang
dalam hal ini adalah berwirausaha.
Dalam praktiknya mahasiswa yang berwirausaha mempunyai
lingkungan yang baik. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara
dengan yusuf yang menggeluti usaha keluarga yaitu rumah makan, usaha
kuliner tersebut sudah berjalan lama sejak ia kecil hingga sudah dewasa,
ahirnya usaha tersebut dilanjutkan karena kondisi orangtua yang sering
sakit dan faktor usia. Artinya hasil wawancara tersebut menerangkan
mengenai fungsi lingkungan pendidikan keluarga, maksudnya Yusuf
sudah diajarkan usaha sejak ia smasih kecil hingga sampai besar sampai ia
bisa menggantikan posisi ayahnya.
Sikap perlakuan orang tua terdapat beberapa pola sikap atau
perlakuan orang tua terhadap anak yang masing-masing mempunyai
pengaruh tersendiri terhadap kepribadian anak. Sikap dan perlakuan
orang tua terhadap anak pada dasarnya akan menjadi panutan bagi
anak dalam menjalani proses kehidupannya yang akan mempengaruhi
perkembangannya, termasuk dalam hal aktivitas berwirausaha yang
dijalankan oleh anak. Praktiknya Yusuf termasuk dalam kategori anak
yang mendapatkan perlakuan dari orangtuanya, yaitu dibuktikan dengan ia
sekarang yang menggantikan posisi ayahnya maka, watak dari
orangtuanya bisa ia tiru gaya atau trik yang dilakukan dalam melayani
pelanggan.
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Namun tidak semua mahassiswa FEBI prodi ekonomi syariah
mendapatkan perlakuan yang sama. Hal ini ditunjukkan dari hasil
kuesioner yang menunjukkan dari banyak mahasiswa hanya 8 responden
yang menjawab mendaptkan sikap dan perlakuan yang diajarkan dari
orantua, selebihnya mereka tidak mendapatkan perlakuan tanpa arahan
dalam

pengembangan

wirausaha

untuk

kedepannya,

melainkan

mengharapakan bisa bekerja di perusahaan ataupun di pemerintahan.
Artinya mahasiswa FEBI prodi ekonomi syariah yang belum
melakukan wirausaha bukan berati tidak mau usaha, melainkan belum
adanya faktor pendukung yang memberikan peluang untuk mereka
berwirausaha seperti halnya pada orangtua yang masih menginginkan
anaknya bekerja sebagai karyawan. Hal ini juga juga di dasari dengan
status ekonomi dianggap merupakan faktor yang dianggap mempengaruhi
tumbuh kembang dan kepribadian mahasiswa. Orang tua yang memiliki
status ekonomi rendah cenderung lebih menekankan kepatuhan kepada
figur-figur yang mempunyai otoritas, sedangkan status ekonomi kelas atas
dan menengah cenderung menekankan kepada pengembangan inisiatif,
keingintahuan, dan kreativitas anak
Dari hasil pembahasan di atas dapat diketahui bahwasannya faktor
eksternal dalam aspek demografi mengenai lingkngan keluarga, sikap dan
perlakuan orang tua serta status ekonomi merupakan hal yang sangat
berpengaruh dalam keberhasilan pendidikan kewirausahaan
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B.

Tinjauan Ekonomi Islam mengenai Kewirausahaan pada Mahasiswa
FEBI prodi Ekonomi Syariah IAIN Metro
1. Kondisi kewirausahaan mahasiswa FEBI prodi ekonomi syariah
Berdasarkan data yang peneliti peroleh, dapat diketahui kondisi
kewirausahaan mahasiswa FEBI prodi ekonomi syariah telah melalui
beberapa tahap yang antara lain:
a. Motivasi Usaha
Sebelum melakukan usaha mahasiswa memperoleh inspirasi dari berbagai
sumber

yang

menjadi

pengaruh

tumbuhnya

minat

berwirausaha

mahasiswa. Motivasi ini terbangun dari adanya berbagai kegiatan-kegiatan
yang dijalankan mahasiswa dalam bentuk pendidikan kewirausahan
diperkuliahan, seperti seminar bisnis, pelatihan, dan lain-lain. Selain itu
juga maraknya lifestyle pengusaha muda yang sukses mendorong minat
mahasiswa sebagai generasi muda untuk membangun usaha secara
mandiri.
Kewirausahaan yang diajarkan pada mahasiswa FEBI prodi ekonomi
syariah, masih dalam tahap pembelajaran dalam berwirausaha. Namun
adanya mata kuliah kewirausahaan memberikan motivasi dan keinginan
yang tinggi kepada mahasiswa untuk berwirausaha. Bekal ilmu yang
disampaikan

diharapkan

mahasiswa

mampu

mempelajari

dan

mempraktikan hasil dari pembelajaran kewirausahaan. Karena dalam
Islam bekerja itu merupakan sebuah ibadah, maka mahasiswa harus secara
cerdas bisa memilih pekerjaan yang dapat menciptakan nilai ibadah seperti
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berwirausaha dengan menjauhkan dari unsur riba, menjauhkan dari
larangan-larangan ALLAH SWT, dan melakukan pekerjaan yang
diharapkan bukan hanya materi saja melainkan dengan mencari
keberkahan.
Peran para dosen juga menimbulkan suatu pengaruh yang signifikan
terhadap mahasiswa. Dosen kewirausahaan di IAIN Metro prodi ekonomi
syariah mampu membangun semangat mahasiswa untuk tidak sekedar
hanya mempelajari teori tapi lebih dari itu mahasiswa diajarkan untuk
mentransformasikan teori-teori wirausaha kedalam bentuk praktik yang
dilakukan secara menarik sehingga mahasiswa timbul keinginan untuk
membangun usahanya sendiri.
b. Bussiness Plan
Setelah melalui tahap motivasi mahasiswa terbangun kemauanya untuk
mempraktikanya dalam bentuk usaha. Sebelum mempraktikan mahasiswa
diajarkan untuk membangun bussiness plan terlebih dahulu. Bussiness
plan dilakukan dengna cara :
1) Menciptakan ide bisnis
2) Menentukan strategi pasar
3) Menganalisis persaingan usaha
4) Desain dan rencana pembangunan usaha
5) Operasional dan rencana manajemen
6) Faktor finansial
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Berdasarkan hal tersebut, maka mahasiswa yang sudah melakukan tahap
dalam bussiness plan akan terarah untuk memulai usahanya sehingga
memudahkan dalam menjalankan kewirausahaan sesuai dengan usaha
yang diinginkannya. Dengan adanya tahap tersebut maka otomatis akan
mengarahkan mahasiswa untuk bisa mempraktikan usaha yang sudah
direncanakan.
c. Praktik Usaha
Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner dapat diketahui bahwa dalam
praktiknya kondisi mahasiswa FEBI prodi ekonomi syariah yang
melakukan wirausaha dapat digambarkan dalam grafik berikut ini :
Grafik 1
Mahasiswa berwirausaha dan yang belum berwirausaha
70
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Berwirausaha
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belum berwirausaha
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10
0
Mahasiswa FEBI Ekonomi Syariah

Sumber : data primer diolah, 2018
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Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa mahasiswa yang berwirausaha
berjumlah 13 mahasiswa atau sebesar 18,3% dari keseluruhan mahasiswa,
sedangkan sisanya 58 mahasiswa atau 81,7% yang belum berwirausaha.
Pengaruh pembelajaran kewirausahaan terhadap mahasiswa untuk
berwirausaha masih sedikit, artinya mahasiswa yang belum berwirausaha
dalam hal ini belum memahami dan merasakan manfaat yang didapatkan
dengan berwirausaha. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi minat kewirausahaan pada mahasiswa
FEBI prodi Ekonomi Syariah. Berikut adalah alasan mahasiswa yang
belum berwirausaha diantara:
Tabel 2
Alasan mahasiswa belum berwirausaha
No.

Keterangan alasan

Jumlah

1

Tidak punya modal

15

2

Tidak punya pengalaman

4

3

Bingung takut memulai

5

4

Tidak mau keluar dari zona aman

5

5

Susahnya cari pembeli apalagi

3

pelanggan
6

Tidak menemukan ide

6

7

Tidak bakat mengelola

5

8

Takut gagal

6

9

Usaha tersebut sudah ada

2

10

Enggan berssaing

4

11

Sulit dan ribet

3
Total

Sumber : Data Primer diolah, 2018

58
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Dari hasil kuesioner yang peneliti lakukan terhadap mahasiswa yang
belum berwirausaha, dimana ditemukan alasan mahasiswa yang belum
menerapkan wirausaha sehingga menjadi latar belakang atau awal
pendorong

atau

penguat,

penelitian

yaitu

faktor-faktor

yang

mempengaruhi minat kewirausahaan pada mahasiswa yang belum
terealisasi.
2. Tinjauan kewirausahaan mahasiswa FEBI prodi ekonomi syariah
dalam perspektif ekonomi Islam
a.

Pandangan ekonomi Islam tentang kewirausahaan

Berkaitan

dengan

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

minat

kewirausahaan pada mahasiswa FEBI prodi ekonomi syariah yang di
tinjau

dalam

perspektif

ekonomi

Islam,

maka

dapat

diketahui

bahwasannya berwirausaha atau bekerja merupakan perintah yang
diturunkan oleh Allah SWT sebagai sarana untuk beribadah kepadaNya.
Sehinggaa Agama Islam menilai sebuah pekerjaan atau berwirausaha
adalah kewajiban bagi setiap hambanya.
Aktivitas usaha atau bisnis merupakan bagian dari kewajiban
‘Imaratul Kaun, yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk semua
makhluk.

Berkenaan

dengan

hal

tersebut,

menurut

Al-Syaibani

menegaskan bahwa bekerja atau bewirausaha merupakan unsur utama
yang mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan karena menunjang
pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, dengan mencari karunia dari
Allah SWT, dan mensyukuri akan nikmat Allah SWT.
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Berdasarkan

hasil

penelitian

bahwasannya

mahasiswa

yang

berwirausaha sudah memahami bahwa dengan berwirausaha merupakan
bentuk ibadah karena sebagian penghasilan yang diperolehya ada yang di
zakatkan. Hal ini dapat dilihat dari alasan mahasiswa yang sudah
berwirausaha. Sedangkan yang belum berwirausaha belum menilai bahwa
usaha itu adalah sebuah ibadah, mereka menilai bahwa dengan cara usaha
yang dijalankan merupakan aktivitas untuk memenuhi kepuasan kebutuhan
duniawi.
Berkaitan dengan hal tersebut Allah menjelaskan dalam firmanNya
yatu :

       
       
 
Artinya: “Dan Katakanlah; “Bekerjalah kamu, maka Allah swt dan
Rasulullah-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu
itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui
akan yang gaib dan nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa
yang telah kamu kerjakan.”(QS. At-Taubah’; 105.
Ayat tersebut menjelaskan Islam sangat mendorong orang-orang
mukmin untuk bekerja keras, karena pada hakikatnya kehidupan dunia ini
merupakan kesempatan yang tidak akan pernah terulang untuk berbuat
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kebajikan atau sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu
bekerja keras dengan cara berwirausaha merupakan sebuah jalan untuk
mendapatkan keridhoan dan keberkahan dari hasil kerja kerasnya tersebut
jika didasari dengan niat yang ikhlas, sehingga tercapai manfaat dan
kemakmuran bagi orang lain.
Oleh sebab itu pemahaman mengenai wirausaha ataupun usaha yang
dilakukan mahasiswa haruslah diluruskan, dengan diawali dari niat untuk
ibadah kepada Allah SWT. Hal ini sangat penting, melihat kondisi
tuntutan gaya hidup yang tinggi di kalangan mahasiswa mendorong
mereka untuk menghalalkan segala cara demi memenuhi keiinginannya
tersebut. Maka sebagai pelopor ekonomi syariah yang nantinya akan
menjadi sarjana ekonomi syariah mahasiswa FEBI prodi ekonomi syariah
harus mengerti bahwasannya bekerja yang baik adalah dengan mencari
keberkahan dan keridhoan dari Allah SWT.
b. Anjuran Islam dalam Berwirausaha
Manusia dituntut mencari karunia yang telah diturunkan oleh Allah
SWT di muka bumi ini. Karena di alam raya, Allah SWT telah
menyediakan berbagai kebutuhan manusia untuk kehidupan mereka.1
Sebagaimana telah dijelaskan pada firman Allah yaitu :

1

Johan Arifin, Etika Bisnis Islami, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.81.
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Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam.
Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan mereka
rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan
kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami
ciptakan.” (Q.S Al-Isra’ : 70).
Dan dijelaskan kembali pada firman Allah :

        
      
Artinya : “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah
kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah
banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(Q.S. al-Jumu’ah: 10).2
Kedua ayat di atas jelas memberikan satu anjuran agar umat Islam
bekerja mencari karunia Allah SWT di dunia, namun hal itu juga harus
dibarengi dengan niat bahwa semua yang dilakukan oleh manusia harus
dilandasi dengan selalu ingat (berdzikir) kepada Allah SWT, agar apa yang
mereka lakukan senantiasa mendatangkan keuntungan, baik berupa
keuntungan materi maupun keuntungan mendapatkan ridho dan pahala dari
Allah SWT. Dalam Islam, melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang
tentu diperbolehkan, jika dilakukan dengan cara yang baik dan halal.
2

Al-Qur’an, (Q.S Al-Jumu’ah (62) :10).
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Berkaitan dengan hal tersebut, memang pada dasarnya manusia
diwajibkan untuk berusaha mencari karunia Allah SWT dalam semasa
hidupnya. Namun, mahasiswa beranggapan bahwa segala kebutuhan
hidupnya masih merupakan tanggung jawab kedua orangtuanya sehingga
mahasiswa belum terlalu memikirkan pentingnya berwirausaha untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Sebab dengan kemudahan fasilitas yang
disediakan oleh orang tua, mahasiswa belum merasakan kesulitan dalam
mencari rezeki sehari-hari.
Berbeda halnya dengan pola pikir mahasiswa yang sudah mulai
membuka diri terhadap dunia usaha yang sejatinya sangat penting dan perlu
untuk dipahami sejak dibangku perkuliahan. Hasil penelitian kepada
mahasiswa FEBI prodi ekonomi syariah dapat menerangkan bahwa
mahasiswa yang berwirausaha mempunyai alasan tersendiri dalam
mengembangkan usahanya yang sesuai dengan ekonomi Islam yaitu
diantaranya keinginan membantu orang lain, bisa membantu meringankan
beban orangtua, tidak merepotkan oranglain, dan bisa menyisihkan sebagian
hasil rejekinya untuk dizakatkan. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dari
mahasiswa yang sudah melakukan wirausaha.
Hal

tersebut

merupakan

kegiatan

yang

berorientasi

pada

kewirausahaan yaitu jiwa keberanian dan kemauan pada mahasiswa
menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar, jiwa kreatif untuk
mencari solusi dan mengatasi problema tersebut, jiwa mandiri dan tidak
bergantung pada orang lain. Pendidikan kewirausahaan harus ditumbuhkan
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sebagai minat semangat membangun jiwa kewirausahaan sejak bangku
pendidikan sehingga ketika lulus di perguruan tinggi mereka siap membuka
usaha.
Seorang muslim harus dapat memanfaatkan karunia yang diberikan
Allah yang berupa kekuatan dan kemampuan diri untuk bekal hidup di dunia
maupun di akhirat. Etos kerja yang tinggi merupakan cerminan diri seorang
muslim. Sebagaimana hadis Rasulallah SAW berikut:
“Dari Miqdam RA, dari Rasulullah SAW bersabda: tidaklah seseorang
makan makanan yang lebih baik daripada makan hasil kerjanya sendiri dan
sesungguhnya Nabi Daud AS makan dari hasil buah tangan (pekerjaan) nya
sendiri” (HR. Al-Bukhari).

3

Maksud hadis tersebut Nabi menyatakan bahwa usaha yang paling
baik adalah berbuat sesuatu dengan tangannya sendiri dengan syarat jika
dilakukan dengan baik dan jujur. yang dimaksudkan ialah usaha seorang
dengan tangannya dapat dimaknai dengan wirausaha, karena dengan
melakukan sesuatu dengan tangannya berarti seseorang dituntut dapat
menciptakan sesuatu dan dapat memanfaatkan peluang dan kemampuan
yang dimiliki.
Dalam melakukan suatu usaha, disamping harus mempunyai etos
kerja yang tinggi, seorang muslim harus mempunyai jiwa wirausaha agar
usaha berkembang dengan baik, tidak mengalami kerugian, karena pada
hakikatnya kewirausahaan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup
3

Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhori, Matan Al-Bukhori Masykul: Bihasyiyah
Al-Sindi, juz.2 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 6.
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seseorang dengan mawujudkan gagasan inovatif dan kreatif. Inovatif adalah
bertindak melakukan sesuatu, sedangkan kreatif adalah memikirkan sesuatu
yang baru.
Namun dalam praktiknya mahasiswa itu sendiri belum mampu
membangun etos kerja sendiri, belum sepenuhnya melakukan praktik dalam
berwirausaha, sedangkan pembekalan ilmu sudah disampaikan. Dalam hal
ini sebagai mahasiswa ekonomi syariah seharusnya bisa lebih unggul dari
mahasiswa umum lainnya. Sebab di dalam ekonomi syariah sudah dibekali
ilmu mengenai cara berwirausaha tinggal mahassiswa itu sendiri yang
menerapkan. Tidak dipungkiri bahwa dalam menjalani usaha merupakan
suatu kendala yang tidak mudah. Memulai usaha tentu saja menjadi perkara
yang sulit jika manusia memikirkan kesulitan tersebut tanpa solusi. Tentu
saja hal ini menjadi mudah jika memang sudah bertekad dan memiliki
tujuan yang kongkrit. Untuk itu, memulai usaha berada di titik-nol, maka
mahasiswa harus bergerak dan maju untuk bisa menuai hasilnya.
c. Etika Bisnis dalam Islam
Allah memerintahkan agar semua muslim berusaha melakukan usaha
apa saja dan dimana saja sesuai dengan ilmu dan keterampilan yang dimiliki
sesuai dengan syriat Islam. Ilmu termasuk dari bagian dari agama, ini berarti
berpegang teguh pada ilmu sama halnya berpegang teguh dengan agama,
karena ilmu bersumber dari agama. Hal ini menunjukkan bahwa jika ingin
mendapatkan sesuatu yang baik maka harus berpegang teguh pada agama
dan ilmu, sedangkan agama mengajarkan bahwa dalam melakukan usaha
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atau mengembangkan modal tidak melampaui batas, sesuai dengan AlQur’an, as-sunnah. Dalam berwirausaha diperlukan sikap atau etika
berwirausaha yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dilakukan agar usaha
yang kita lakukan membuahkan hasil yang maksimal dan mendapat berkah
dari Allah walaupun hasilnya itu sedikit tetapi kalau itu berkah maka akan
menjadi kebahagiaan tersendiri bagi si pencari usaha atau orang yang
berwirausaha
Dalam hal ini, kewirausahaan merupakan suatu kegiatan yang sangat
dianjurkan dalam Islam. Konteks wirausaha dalam Islam merupakan tujuan
yang mulia yaitu beribadahh kepada Allah SWT. Dalam praktiknya setelah
mahasiswa mendapatkan pendidikan berupa mata kuliah kewirausahan
mengenai teori manajemen mengenai marketing plan, maka berdasarkan
hasil penelitian didapatkan bahwa mahasiswa FEBI prodi ekonomi syariah
banyak yang belum mempersiapkan diri untuk masa depannya. Menjadi apa,
mau buat apa atau mau kemana. Hal ini dapat dilihat dari hasil survey
antara mahasiswa yang berwirausaha dengan yang tidak berwirausaha
mengasilkan data yang berbanding jauh. Dengan adanya materi manajemen,
maka mahasiswa mampu mengenali kemampuannya berikut kelebihan dan
kekurangannya sendiri, karena manajemen menunjukkan cara-cara yang
efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan seperti dengan
mempelajari business plan dan marketing plan. Jika mahasiswa memahami
hasil

dari

pembelajaran

kewirausahaan akan optimal.

kewirausahaan

maka

otomatis

penerapan
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Berdasarkan kedua faktor utama yang terdapat dalam pembahasan
penelitian ini, keduanya memiliki peran penting yang masing-masing
memberikan pengaruh terhadap minat mahasiswa untuk berwirausaha.
Kedua faktor ini (faktor internal dan eksternal) berkaitan erat pula pada
etika bisnis dalam Islam. Karena dalam kedua faktor ini terdapat
kepentingan etika yang perlu untuk diperhatikan yaitu antara akhlak dan
ilmu.
Pada faktor internal, yaitu antara lain faktor kepribadian, jiwa
kepemimpinan,

keterampilan,

berorientasi

ke

masa

depan,

berani

mengambil resiko dan pengalaman, keseluruhannya memiliki andil dalam
aktivitas wirausaha mahasiswa. Dari keseluruhan faktor telah diketahui
bahwasanya faktor kepribadian merupakan faktor yang paling menunjang
mahasiswa untuk berminat pada kewirausahaan, namun kurangnya faktor
pengalaman, mengakibatkan mahasiswa mayoritas belum berani mengambil
resiko untuk membangun usahanya sendiri.
Faktor kepribadian, memberikan pengaruh yang besar dalam etika
bisnis Islam. Sebab kepribadian seseorang yang dicerminkan melalui
perilaku sangat berkaitan dengan bagaimana akhlak orang tersebut,
begitupun dengan mahasiswa. Dalam pemikiran ekonomi Islam, etika umat
Islam dalam berwirausaha dapat dipahami sebagai al-akhlaq atau al-adab
yang mempunyai tujuan untuk mendidik moralitas para manusia. Akhlak
menempati posisi puncak dalam membangun ekonomi Islam, karena inilah
yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para nabi, yaitu menyempurnakan
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akhlak. Faktanya akhlak mahasiswa saat ini masih terbilang minim, sedikit
sekali mahasiswa yang berakhlak mulia.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh dosen kewirausahaan,
mahasiswa FEBI Ekonomi Syariah menunjukkan akhlak yang kurang baik.
Hal ini dinilai dari perilaku yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri.
Contohnya, setiap kali dosen memberikan penjelasan kepada mahasiswa,
mereka kurang menghargai seperti: tidak memperhatikan, tidur saat belajar,
ngobrol dan main handphone sendiri. Dan ketika diberikan tugas,
mahasiswa tidak amanah, justru malah mengeluh sehingga tugas yang
dikerjakan tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu hal yang harus di
perbaiki terlebih dahulu pada mahasiswa adalah akhlaknya.
Akhlak pertama yaitu kejujuran. Kejujuran merupakan pondasi awal
seseorang dalam berperilaku. Tanpa kejujuran, seseorang bisa jadi tidak
bahagia, sebab tidak merasakan ketenangan dalam hidupnya. Perilaku tidak
jujur akan menciptakan perasaan tidak nyaman, perasaan merasa bersalah,
tidak mengenal jati diri sendiri, dan perasaan negatif lainnya. Dalam konteks
wirausaha, ketidakjujuran juga merupakan awal dari usaha yang tidak baik.
Sehingga untuk menciptakkan wirausahawan yang baik di kalangan
mahasiswa perlu memiliki sikap kejujuran yang tinggi. Seorang mahasiswa
yang berwirausaha harus menjunjung tinggi kejujuran, karena kejujuran
merupakan akhlak utama yang merupakan sarana yang dapat memperbaiki
kinerja bisnisnya, menghapus dosa dan bahkan dapat mengantarkannya
masuk ke dalam surga. Menurut informasi dari dosen kewirausahaan
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responden menilai bahwasannya nilai kejujuran di kalangan mahasiswa
FEBI mmenjadi suatu hal yang tidak diperhitungkan oleh para mahasiswa.
Hal ini tercermin dari semakin bertambahnya jumlah mahasiswa yang
tertangkap tangan mencontek saat ujian, mengerjakan tugas mandiri dengan
jawaban yang sama atau tidak bervariasi, memasukan absensi kelas dan
lain-lain. Oleh karena itu, konteks kejujuran ini dapat dikatakan menjadi
salah satu tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam berwirausaha yang
tergambar pada sedikitnya mahasiswa yang berwirausaha, sebab wirausaha
membutuhkan modal kejujuran tinggi.
Mahasiswa saat ini hanya melihat kesuksesan dengan mengukur dari
pencapain akhir, bukan melalui prosesnya. Nilai akhir bagi kebanyakan
mahasiswa lebih penting jika dibandingkan dengan proses untuk
mendapatkan nilai tersebut. Padahal dalam kacamata Islam, Allah SWT
senantiasa menilai prosesnya, bukan hasilnya. Tujuan kehidupan bukan
sekedar perihal duniawi namun juga ukhrawi, tidak diperkenankan pula
untuk lebih memberatkan satu sisi, tapi sisi keduanya (duniawi-ukhrawi)
harus dilakukan secara seimbang.

160

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat kewirausahaan pada mahasiswa
FEBI prodi Ekonomi Syariah IAIN Metro yaitu antara lain:
a. Faktor Internal
Pada faktor internal dari kepribadian, yang paling mempengaruhi
minat mahasiswa dalam berwirausaha adalah kepercayaan pada diri
sendiri. Mahasiswa memiliki faktor percaya diri, jiwa kepemimpinan
dan keterampilan yang baik untuk berwirausaha, namun mahasiswa
kurang berani mengambil risiko dan kurang memiliki pengalaman
karena terhalang dengan kondisi finansial dan skill yang kurang
mendukung untuk berwirausaha.
b. Faktor Eksternal,
Pada faktor ini terdiri dari kontekstual dan sosiodemografi yaitu yang
paling mempengaruhi minat mahasiswa dalam berwirausaha adalah
pendidikan kewirausahaan pada pendidikan formal di bangku kuliah.
Mahasiswa mendapatkan semangat dan motivasi untuk berwirausaha
karena telah mendapatkan pembelajaran kewirausahaan. selanjutnya
lingkungan masyarakat sekitar yang mendorong mahasiswa timbul
untuk berwirausaha, keluarga, teman sebaya, dan peluang dalam
mendapatkan informasi mengenai kewirausahaan seperti seminar
workshop dan pelatihan lainnya.
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2. Tinjauan ekonomi Islam tentang kewirausahaan terhadap mahasiswa FEBI
prodi Ekonomi Syariah IAIN Metro
Pandangan Islam tentang kewirausahaan, yaitu bahwa Islam
mengajarkan membantu orang lain melalui kewirausahaan adalah sebuah
kemuliaan. Allah SWT memerintahkan agar semua muslim berusaha
melakukan usaha apa saja dan dimana saja sesuai dengan ilmu dan
keterampilan yang dimiliki sesuai dengan syriat Islam. Sebagaimana telah
dijelaskan pada AL-Qur’an dan Hadis. Maka inilah yang mengarah pada
mahasiswa

FEBI

prodi

ekonomi

syariah

untuk

mempelajari

kewirausahaan. Karena tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk
mewujudkan kemaslahatan dan mengharap keberkahan Allah SWT
Kemaslahatan ekonomi dapat dicapai dengan prilaku umat yang mandiri
salah satunya melalui berwirausaha dengan akhlak terpuji.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti ingin
memberikan saran yang mungkin akan bermanfaat bagi pihak yang terkait.
Bagi perguruan tinggi IAIN Metro diharapkan agar selalu memberikan
pelatihan-pelatihan

bagi

mahasiswa

untuk

berwirausaha

sehingga

memunculkan sikap-sikap kewirausahaan dari mahasiswa itu sendiri dan
dapat

meningkatkan kemampuan

mengelola

usaha

yang

telah

dicanangkan dan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga membantu
mengurangi pengangguran. Bagi mahasiswa FEBI prodi ekonomi syariah
IAIN Metro agar kemampuan dalam mengelola usaha dilatih dengan
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keseriusan dalam menjalankan usaha sehingga tertanam jiwa-jiwa
kewirausahaan yang mencerminkan sikap kewirausahaan yang baik
yaitu memiliki percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani
mengambil risiko, memiliki jiwa kepemimpinan, dan berorientasi ke
masa depan dengan berdasarkan prinsip Al-qur’an dan hadis sesuai dengan
syariat Islam.
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