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Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan Terhadap 

Minat Berwirausaha Mahasiswa PPKn Universitas 

Sriwijaya 
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Rachmat Shafrullah (NIM: 06051181823004) 

Pembimbing: Kurnisar S.Pd., M.H 

         Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

       ABSTRAK 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mata kuliah kewirausahaan 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa PPKn Universitas Sriwijaya. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif, dengan teknik non-probability sampling jenis 

purposive sampling. Pengambilan sampel diambil berdasarkan kriteria yang 

merupakan mahasiswa aktif PPKn dimulai dari angkatan 2017 sampai 2018. 

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan angket. Hasil penelitian 

menunjukan terdapat pengaruh mata kuliah kewirausahaan terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa yang dibuktikan dari distribusi tiap indikator yang 

dikategorikan baik. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai sign. Mata kuliah 

kewirausahaan dan minat berwirausaha lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.008. Kemudian 

antara mata kuliah kewirausahan dan minat berwirausaha memiliki pengaruh yang 

signifikan dengan hasil nilai r hitung sebesar 0.393 > r tabel 0.359. Maka pengaruh 

mata kuliah kewirausahaan dan minat berwirausaha mahasiswa PPKn Universitas 

Sriwijaya disimpulkan memiliki pengaruh yang signifikan positif. 
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The Influence Of Entrepreneurship Courses On The Interest In 

Entrepreneurship Of PPKn Sriwijaya University Students 

 By 

Rachmat Shafrullah (NIM: 06051281823065)  

Advisor: Kurnisar S.Pd., M.H 

      Program Study: Pancasila and Civic Education 

      ABSTRACT 

       This study aims to determine the effect of entrepreneurship courses on the 

entrepreneurial interest of PPKn Sriwijaya University students. This study uses a 

quantitative method, with a non-probability sampling technique of purposive sampling. 

Sampling was taken based on the criteria of being active PPKn students starting from 

the class of 2017 to 2018. Data collection was carried out with documentation and 

questionnaires. The results showed that there was an effect of entrepreneurship courses 

on students' interest in entrepreneurship as evidenced by the distribution of each 

indicator which was categorized as good. The results of the hypothesis test show the 

sign value. Entrepreneurship and interest in entrepreneurship courses are less than 0.05, 

which is 0.008. Then between entrepreneurship courses and interest in 

entrepreneurship have a significant influence with the results of the calculated r value 

of 0.393 > r table 0.359. So the influence of entrepreneurship courses and interest in 

entrepreneurship of PPKN Sriwijaya University students is concluded to have a 

significant positive effect. 

Keywords : entrepreneurship courses, interest in entrepreneurship, students. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Banyak orang yang berkeinginan ketika sudah lulus dan selesai menjalankan masa 

studinya dari perguruan tinggi ingin menjadi seorang pegawai dengan gaji tetap yang 

didapatnya tiap bulan, sehingga dengan menjadi seseorang pegawai dapat membuat 

hidupnya lebih terjamin, hal ini sudah banyak ditemui diberbagai tempat dengan 

tingginya pelamar kerja pada saat dibuka nya lowongan pekerjaan. Bahkan lulusan 

Universitas, Politeknik dan perguruan tinggi lainpun semakin menambah jumlah 

pelamar yang membutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu banyak pihak yang terus 

berpikir bagaimana mewujudkan kesenjangan antara lapangan kerja dengan lulusan 

institusi pendidikan, karena kesenjangan ini merupakan penyebab utama meningkatnya 

angka pengangguran. Sedangkan pengangguran adalah salah satu permasalahan yang 

sangat mendesak terhadap pembangunan khususnya di Indonesia.suatu proses yang 

menggunakan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu. 

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Nasional (2021) menunjukan angka 

pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi. Pada hasil survei tenaga kerja nasional 

februari 2021 mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) penduduk usia muda 

mencapai 18,03% pada februari 2021. Berdasarkan data yang diambil dari badan pusat 

statistik 2021, angka ini mengalami kenaikan 1,72% dibandingkan 2020. Berdasarkan 

survei tersebut, total angkatan kerja usia 15-24 tahun telah mencapai 21,20 juta orang. 

Tingginya angka pengangguran ini didominasi oleh lulusan sarjana dan diploma 

dengan kisaran 1.254.000 orang (BPS, 2021). Dengan bekal pendidikan tinggi yang 

diproleh di bangku kuliah dan idealisme yang terbentuk, lulusan perguruan tinggi 

diharapkan mampu mengembangkan diri menjadi seorang wirausahawan dan bukan 

menunggu lowongan pekerjaan yang pada hakikatnya merupakan beban pembangunan. 



 

 
 

Menurut kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2021), pertumbuhan 

jumlah enterpreneur di Indonesia meningkat dari yang sebelumnya hanya sebesar 

1,67% menjadi 3,10% dari total jumlah pendudukan Indonesia yang saat ini sebanyak 

225 juta jiwa. Tetapi laju pertumbuhan tersebut masih berada dibawah angka ideal 

yaitu 4%. 

Dilihat dari tingkat pendidikan, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021) hingga 

Mei 2021 telah mencatat jumlah pengangguran terdidik di indonesia mencapai 

8.746.008 orang pada 2021. Jumlahnya meningkat 26,3% dibandingkan periode tahun 

lalu. Selain dikarenakan masa pendidikan yang telah selesai mereka jalani, kenaikan 

angka pengangguran ini juga disebabkan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

Mayoritas pengangguran terbuka indonesia adalah tamatan sekolah lanjutan tingkat 

atas (SLTA) atau sekolah menengah umum (SMU) jumlahnya mencapai 2.305.093 

orang hingga Februari 2021. Kemudian 1.254.000 orang diantaranya adalah lulusan 

Universitas dan Akademisi lainnya (BPS, 2021). Berdasarkan data yang telah ada 

seolah memberikan gambaran yang ironis, bahwa tingginya tingkat pendidikan tidak 

menjamin seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. 

Saat ini berbagai upaya pemerintah Indonesia dan pihak swasta mencoba 

meningkatkan jumlah enterpreneur dari kalangan generasi muda dengan 

menyelenggarakan beasiswa dan memberikan kesempatan melalui hibah 

kewirausahaan pada banyak program, seperti program kreativitas mahasiswa 

kewirausahaan, program mahasiswa wirausaha, mahasiswa wirausaha mandiri dan 

masih banyak lagi. Hal ini merupakan peluang bagi para mahasiswa untuk 

berkompetisi mendapatkan modal yang nantinya akan dapat dijadikan sebagai modal 

awal mereka dalam menjalankan sebuah bisnis. 

Adapun Ramadhani (2017), dengan judul “Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan 

Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa” mengatakan bahwa mata kuliah 

kewirausahaan merupakan ilmu yang mempelajari aspek kewirausahaan yang tidak 



 

 
 

hanya memberikan bekal teori atau konsep kewirausahaan semata. Tetapi juga 

memberikan pelatihan aplikatif yang mencakup aspek kewirausahaan dalam 

kehidupan. Dalam (ejournal.bsi.ac.id) diakses pada 22 januari 2022. 

Wirausaha merupakan orang yang berani secara mandiri dengan memanfaatkan sumber 

daya dan usaha berlandaskan kejelian akan mengenal peluang dan menentukan serta 

menyusun langkah untuk memasarkan, mengatur permodalan guna menghasilkan 

sesuatu yang bernilai lebih tinggi. (Firmansyah, dkk., 2019:2) 

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) 

Kemenristekdikti sadar akan pentingnya pendidikan kewirausahaan untuk mahasiswa 

di indonesia guna menjawab tantangan di masa depan. Maka dari itu, Ditjen Belmawa 

memberi program-program unggulan demi melaksanakan pendidikan kewirausahaan 

yang meliputi kreativitas mahasiswa kewirausahaan. Dimana ini dilakukan untuk 

memberikan pengetahuan, motivasi dan minat mengenai aspek kewirausahaan di 

kalangan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 

2010 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi antara lain adalah membentuk 

insan yang kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha. 

(Firmansyah, dkk., 2019:175-176) 

Dalam upaya menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dan minat berwirausaha 

sehingga para lulusan perguruan tinggi berorientasi pada pencipta lapangan kerja dari 

pada pencari kerja. Oleh karenanya diperlukan usaha nyata. Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Kementerian dan Kebudayaan telah mengembangkan program 

mahasiswa wirausaha (Student Enterpreneur Program) yang merupakan kelanjutan dari 

program kreativitas mahasiswa (PKM) dan menambahkan mata kuliah kewirausahaan 

untuk mendukung terciptanya lulusan yang siap kerja dan menciptakan lapangan 

pekerjaan. 

Melihat bahwa sektor wirausaha begitu penting, maka Menteri Departemen Pendidikan 

Nasional No.5 Tahun 1999 menetapkan “Mata pelajaran kewirausahaan menurut 



 

 
 

Dikmenjur adalah kumpulan bahan kajian dan pelajaran yang mengungkap aneka 

penerapan, prinsip dan gagasan tentang kewirausahaan. Sedangkan fungsi mata 

pelajaran kewirausahaan menurut Dikmenjur adalah bekal pengetahuan dan 

keterampilan, sikap dasar prinsip pengelolaan usaha agar mahasiswa mampu 

berwirausaha sesuai bidang keahliannya. Yang dimana ini mendukung pendapat 

Widodo (2021), dengan judul “Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan Terhadap Minat 

Mahasiswa Berwirausaha Studi Kasus Mahasiswa Semester 3 Universitas Pamulang” 

yang berpendapat bahwa minat mahasiswa akan terlihat dengan baik jika mereka bisa 

memahami objek yang digemari secara tepat dan mempelajarinya secara langsung. 

Dalam (openjournal.unpam.ac.id) diakses pada 23 januari 2022. 

Mata kuliah kewirausahaan di Indonesia telah diajarkan di berbagai perguruan tinggi. 

Tujuannya agar paradigma berfikir mahasiswa berubah, yakni perubahan dari mereka 

setelah lulus kuliah melamar pekerjaan menjadi pegawai, menjadi berfikir mau dan 

termotivasi untuk menjadi seorang wirausahawan atau berminat untuk berwirausaha.  

Menurut Ramadhani (2017) dengan judul “Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan 

Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa” mengartikan minat berwirausaha sebagai 

kesiapan untuk bekerja keras dan tekun untuk mencapai keberhasilan dari sebuah bisnis 

dan kesiapan untuk menerima berbagai macam resiko yang berkaitan dengan tindakan 

dari usaha yang dilakukannya, siap menjalani hal dan cara baru, kesiapan untuk hidup 

hemat, serta kesiapan untuk belajar menjalankan bisnis. Sehingga yang dimaksud 

minat berwirausaha adalah kemauan, ketertarikan, serta kesiapan untuk bekerja keras 

atau berusaha untuk menjalankan sebuah usaha tanpa merasa takut dengan resiko 

apapun, serta berkeinginan untuk belajar dari pengalaman dan kegagalan.  Dalam 

(ejournal.bsi.ac.id) diakses pada 23 januari 2022. 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh mata kuliah kewirausahaan 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa, telah diteliti oleh Suwarso (2018), dari 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember dengan judul penelitian 



 

 
 

Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan dan Pengantar Bisnis Terhadap Motivasi dan 

minat Wirausaha Mahasiswa Akademi Akuntansi PGRI Jember, dengan fokus 

penelitian apakah terdapat pengaruh terhadap motivasi dan minat berwirausaha 

mahasiswa akademik akuntansi PGRI Jember. (https://jurnal.unmuhjember.ac.id) 

diakses pada 19 januari 2022. 

Penelitian yang relevan juga pernah diteliti oleh Hayati, Nupus (2020), dari Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan 

Terhadap Minat Mengikuti Program Mahasiswa Wirausaha Pada Mahasiswa 

Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya, dengan fokus penelitian Pengaruh Mata 

Kuliah Kewirausahaan Terhadap Minat Mengikuti Program Mahasiswa Wirausaha. 

(https://repository.unsri.ac.id) diakses pada tanggal 19 januari 2022. 

Penelitian yang relevan berkaitan dengan Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan 

Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa juga pernah diteliti oleh Agustina (2016), 

dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, dengan fokus penelitian efikasi diri terhadap minat berwirausaha. 

(https://repository.uinjkt.ac.id) diakses pada tanggal 19 januari 2022. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya pada program studi PPKn pada 

tanggal 22 November 2021 berupa pengamatan dan hasil wawancara kepada sebagian 

mahasiswa, hanya beberapa mahasiswa saja yang baru mulai berwirausaha setelah 

mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Ketika ditanya bagaimana proses pembelajaran 

pada mata kuliah kewirausahaan ini, mereka mempelajari arti dari wirausaha, hakikat 

dari kewirausahaan, teori, sikap, dan prilaku dalam menjalankan bisnis. Kemudian  

juga diajarkan cara bagaimana membuat proposal usaha serta alur pengajuan untuk 

mendapatkan modal. Mata kuliah kewirausahaan juga memberikan kesempatan untuk 

melakukan praktek berwirausaha, namun karena situasi pandemi dan pembelajaran 

masih dilakukan secara daring, sehingga untuk praktek ditiadakan. 



 

 
 

Kemudian ketika ditanya apakah mereka sudah mempunyai bisnis atau usaha, beberapa 

mahasiswa masih banyak yang belum mempunyai usaha sendiri. Hal ini diketahui 

ketika peneliti menanyakan kepada sebagian mahasiswa. Setelah ditanyai apa alasan 

mereka belum membuka usaha atau bisnis, diketahui banyak dari mereka masih 

mempertimbangkan modal dan ragu karena dibayangi resiko kegagalan. Apabila 

mahasiswa mengetahui manfaat berwirausaha, yaitu mereka dapat menciptakan 

lapangan pekerjaan bagi orang lain dan menghasilkan pendapatan yang besar dari 

seorang karyawan. 

Maka dari hasil penelitian terdahulu dan studi pendahuluan yang telah disampaikan, 

peneliti merasa tertarik terhadap tema yang telah diteliti sebelumnya, penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah “Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan Terhadap Minat 

Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas 

Sriwijaya”. Peneliti merasa tertarik terhadap mata kuliah yang diajarkan karena mata 

kuliah kewirausahaan merupakan salah satu faktor pendukung untuk menumbuhkan 

minat dan menumbuhkan jiwa enterpreneur mahasiswa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh mata kuliah kewirausahaan terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya? 

1.3 Tujuan Masalah 

Untuk mengetahui pengaruh mata kuliah kewirausahaan terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya. 

 

1.4 Manfaat Peneliti 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis, sebagai 

berikut: 



 

 
 

1.4.1 Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan refrensi serta kajian untuk menilai 

bagaimana peranan mata kuliah kewirausahaan dalan menumbuhkan minat 

berwirausaha pada mahasiswa di Universitas Sriwijaya dan dapat dipergunakan 

sebagai kajian teoritis yang berkaitan dengan kewirausahaan yaitu pendidikan 

kewirausahaan dan minat berwirausaha. 

1.4.2 Secara Praktis 

1.4.2.1 Bagi Mahasiswa 

Sebagai bahan refrensi pengetahuan mahasiswa tentang pengaruh pendidikan 

kewirausahaan. Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui pentingnya pendidikan 

kewirausahaan dalam membentuk kemandirian serta minat dan karakter lulusan untuk 

meningkatkan keterampilan berwirausaha sehingga masa depan sebelum ataupun 

sesudah lulus kuliah. 

1.4.2.3 Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman terkait 

permasalahan yang diteliti khususnya pengaruh mata kuliah kewirausahaan terhadap 

minat berwirausaha. 
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