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ABSTRACT
The aim of this research is to describe the influence of lectures on business
English and entrepreneurship on the entrepreneuial spirit among university
students. This deals with the five aspects of entrepreneurship spirit, namely (1)
Knowledge on entrepreneurship, (2) Interest to be an entrepreneur, (3) Perception
on the role of entrepreneurs in national development, (4) Toughness of being an
entrepreneur and (5) Potency to be an entrepreneur.
This research uses comparative method, in which the data are compared,
between those taken before and after the respondents join the two kinds of lectures
above. The results of the study show that (1) The students of ABA and STIE St.
Pignatelli Surakarta have got the spirit of entrepreneurship with the point of 2,38;
(3) The two lectures are able to increase the aspects of entrepreneurial spirit with
significant point 0,96 (from 2.38 to 3.34 (2) The increase of each aspect of
entrepreneurial spirit are: (a) Knowledge on entrepreneurship by 0.98 (from 2,23
to 3,21), (b) Interest to be an entrepreneur 0,83 (from 2,6 to 3,43, (c) Perception on
the role of entrepreneurs in national development 0,96 (from 2,64 to 3,6, (d)
Toughness of being an entrepreneur 0,94 (from 2,29 to 3,23) and (e) Potency to be
an entrepreneur 0,96 (from 2,3 to 3,26).
Key words:entrepreneurrial spirit, potency, toughness

I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam perkembangan perekonomian global dewasa ini, sangat
diperlukan usaha yang kreatif untuk dapat bertahan atau berkembang dalam
kehidupan. Kalau tidak, maka seseorang bisa ketinggalan dan menghadapi
kendala sosial yang dapat memicu permasalahan- permasalahan yang lebih
besar. Hal ini sejalan dengan apa yang disebut hukum alam, sebagaimana
yang dinyatakan dalam teori Darmin tentang “the survival of the fittest”.
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Orang yang akan bisa bertahan hidup adalah

mereka yang paling mampu

dan cocok dengan situasi dan kondisi di mana mereka hidup.
Hal utama yang mesti menjadi perhatian setiap orang adalah bahwa
dalam hidupnya dia harus memiliki andalah mata pencaharian yang
mendatangkan income. Mata pencaharian yang dapat dikerjakan tanpa
menggantungkan pada orang lain atau atasan adalah berwiraswasta atau
secara umum bisa disebut berbisnis. Memang ada kelebihan dan kekurangan
dalam setiap pilihan profesi. Orang yang bekerja di kantor atau di
perusahaan misalnya, tentu tidak usah memikirkan resiko kerugian atau
kebangkrutan usaha, namun tentu tidak bisa mengharapkan ada lonjakan
penghasilan

tinggi,

yang

mungkin

dapat

dicapai

seandainya

dia

menjalankan usaha atau berbisnis sendiri.
Sebaliknya

seorang

wiraswastawan

banyak

yang

berhasil

mengumpulkan harta yang banyak sebagai konsekuensi profit dari jerih
payahnya mengelola bisnis.Hal ini sejalan dengan ungkapan yang sudah
populer dalam dunia bisnis, yakni “no risk no gain”, yang artinya barang
siapa yang berani menanggung resiko besar, maka dia akan berpeluang
untuk menerima hasil yang besar pula.
Karena pentingnya dunia usaha dewasa ini, maka dalam beberapa
tahun terakhir didorong muncul dan berkembangnya kewiraswastaan
(entrepreneurship) terutama di kalangan anak muda. Sejalan dengan hal ini,
maka kewrausahaan atau entrepreneurship dimasukkan di dalam kurikulum
pendidikan sebagai salah satu mata pelajaran atau mata kuliah., baik di
tingkat pendidikan menengah maupun di perguruan tinggi.
Lembaga-lembaga pendidikan memberikan mata kuliah tentang
kewirausahaan, dengan tujuan untuk memperkenalkan dan membekali siswa
atau mahasiswa dengan ilmu dan ketrampilan berbisnis.Diharapkan lulusan
dari lembaga-lembaga pendidikan tingkat sekolah menengah atau perguruan
tinggi menjadi pionir-pionir bisnis yang bisa berdikari secara ekonomi, dan
bahkan bisa membantu menciptakan lapangan kerja bagi orang lain.
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Berbagai hal dapat memicu tumbuhnya semangat atau jiwa
kewirausahaan seseorang, misalnya melalui diskusi atau literasi, Pada
kesempatan ini penulis akan meneliti peranan literasi atau bacaan,
khususnya dalam perkuliahan Bisnis English dan Kewirausahan dalam
menumbuhkan semangat kewirausahaan mahasiswa.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dapat diidentifikasi
adanya permasalahan-permasalahan yang perlu jawaban, antara lain:
1.

Seberapa besar pengaruh bacaan tentang kewirausahaan dan bisnis
dalam menumbuhkan jiwa keewirausahaan mahasiswa:

2.

Seberapa besarkan minat mahasiswa untuk menjadi wirausahawan
setelah lulus kuliah?

3.

Seberapa besar ketangguhan mahasiswa dalam menghadapi
tantangan bila nanti menjadi wirausahawan?

4.

Seberapa besar potensi mahasiswa untuk menjadi wirausahawan?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dilaksanakannya penelitian ini secara umum adalah untuk
mengetahui peranan bacaan tentang bisnis dan kewirausahaan pada mata
kuliah Bahasa Inggris dan Kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa
kewirausahaan mahasiswa. Sedangkan secara khusus penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui:
1. pengaruh

bacaan

tentang

kewirausahaan

dan

bisnis

dalam

menumbuhkan jiwa keewirausahaan mahasiswa,
2. minat mahasiswa untuk menjadi wirausahawan setelah lulus kuliah,
3. ketangguhan mahasiswa dalam menghadapi tantangan bila nanti
menjadi wirausahawan, dan
4. potensi mahasiswa untuk menjadi wirausahawan.

D. Manfaat Hasil Penelitian
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Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua
aspek sebagai berikut:
1. Aspek Teoretis
Hasil penelitian dapat memberikan wawasan kepada pembaca tentang
perlunya mengembangkan kewirausahaan untuk dapat bertahan dan
menyesuaikan dir di era industri dan bisnis ini.
2. Aspek Prakmatis
Hhasil penelitian dapat memberikan wawasan kepada pembaca untuk
mengambil peran dan memilih jenis usaha yang sesuaii dengan situasi
dan kondisi masing-masing.
3. Aspek Kebijakan
Hasil penelitian dapat

menjadi bahan pertimbangan perguruan

tinggi dalam mengambil kebijakan terkait dengan kurikulum, materi
kuliah dosen dan sara praktik dalam rangka membekali semaksimal
mungkin mahasiswa dengan ilmu dan ketrampilah kewirausahaan.

II.

A.

KAJIAN TEORI

Kewirausahaan
Istilah kewirausahaan yang juga sering disebut kewiraswastaan
berasal dari bahasa Perancis entrepreneurship, yang artinya “perantara”.
Istilah ini populer pada abad Pertengahan untuk menyebut orang-orang yang
menangani proyek besar. Dalam perkembangan ilmu ekonomi dewasa ini
kewirausahaan diartikan sebagai proses penciptaan sesuatu yang berbeda
nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul
resiko finansial, psikologis dan sosial, serta menerima balas jasa moneter
dan kepuasan pribadi. Para ahli ekonomi sepakat bahwa wiraswastawan
adalah orang yang mengubah sumberdaya, tenaga kerja, bahan dan faktor
produksi lainnya menjadi lebih besar nilainya dari pada sebelumnya dan
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juga orang yang melakukan perubahan, inovasi dan cara-cara baru
(Wiratmo, 1996: 2).
Sementara itu menurut Peter F. Drucker (dalam Suryana, 2001: 4)
seorang wirausahawan pada hakekatnya memiliki usaha yang keras untuk
mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyara dan dapat
mengembangkannya dengan tangguh.
Lima poin penting yang dapat dicatat dari keterangan di atas adalah
bahwa dalam kewirausahaan ada: (1) usaha pribadi yang tangguh, (2)
pengelolaan sumber daya, (3) cara baru atau inovasi. (4) mengandung
resiko, (5) mendapat imbalan finansial atau kepuasan. Kelima hal ini
penting dalam kewirausahaan dengan penjelasan sebagai berikut

1. Usaha pribadi yang tangguh
Usaha atau tekad yang kuat menjadi faktor penentu yang paling awal
bagi keputusan untuk menjadi dan mengembangkan kewirausahaan.
Munculnya tekad ini dapat dikarenakan pengetahuan dan wawasan individu
yang sadar akan posisinya dalam situasi dan kondisi masyarakatnya.
Seseorang bisa muncul tekad kuatnya karena ingin eksis, tetap bertahan
hidup (survive) atau ingin mengembangkan potensi dirinya. Ungkapan
bahasa Jawa mengatakan “Yen pengin mamah, kudu obah“, yang
mengandung arti bahwa setiap orang perlu makan (mamah), dan untuk bisa
makan orang hidup harus berusaha _berbisnis (obah). Kalau tidak, maka dia
tidak akan bisa hidup mendiri secara ekonomi dan sosial, harena untuk
hidup layak orang harus memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat
tinggal dan kebutuhan sosial budaya.
Pendapat umum yang juga terbukti benar dalam kehidupan sosial
adalah teori Darwin yang menyatakan bahwa orang yang bisa bertahan
hidup adalah mereka yang dapat menyesuaikan diri dengan situasi jamannya
(the survival of the fittest). Dengsn kata lain mereka yang tidak pandai
berusahaa dan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi bisa terancam
akan tenggelam oleh keadaan. Itulah mengapa generasi muda yang sadar
17
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akan ancaman ini banyak yang tergugah untuk memaksimalkan potensi
dirinya, salah satunya adalah untuk menjadi wirausahawan atau pebisnis.

2.

Mengelolaan sumber daya

Sumber daya yang dimaksud di sini meliputi sumberdaya manusia
sebagai pengelola dan pelaksana usaha bisnis, bahan produksi dan fasilitas
usaha atau sarana dan prasarana. Faktor bahan produksi, tenaga kerja dan
transportasi yang sangat erat kaitannya dengan lokasi usaha, menjadi faktor
penting

yang

harus

diperhitungkan

dalam

perencanaan

bisnis

(Longenecker, 2001:244).
Untuk bisa mengelola sumber daya agar dapat digunakan untuk
mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien, maka seorang pengusaha
mesti memulainya dengan perencanaan bisnis. Ada empat poin penting yang
harus diperhatikan dalam perencanaan bisnis, antara lain: (1) identifikasi
peluang, (2) pendekatan untuk memanfaatkan peluang tersebut, (3) faktorfaktor penentu keberhasilan bisnis, dan (4) permodalan (Longenecker, 2001:
152)

.

3. Cara baru atau inovasi
Cara kerja baru atau inovasi juga merupakan faktor penting
salam usaha. Hal ini penting agar dalam situasi yang kompetitif, baik
dalam bahan, baku, modal usaha, kualitas produksi dan pemasaran,
seorang pengusaha tetap bisa menag. Dalam bidang apapun strategi,
metode, teknik atau kiat baru perlu diterapkan. Dengan demikian
dapat tercapai target bisnis yang utama yakni bisnis yang
mendatangkan profit. Bila bisnis yang dikelola akhirnya merugi atau
imbang antara modal dengan biaya yang dikeluarkan, maka bisnis
tersebut termasuk tidak sehat. Apabila terjadi keadaan demikian ini,
maka harus diupayakan perubahan strategi sedemikian rupa untuk
perbaikan.
Strategi dan langkah-langkah menuju kesusksesan suatu usaha
tentu tidak sama antara jenis usaha yang satu dengan lainnya.
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Darmanto (2016a:1) membagi strategi bisnis menjadi tujuh orientasi,
yakni:

orientasi

strategi

inovasi,

kewirausahaan,

reward,

pembelajaranerubahan dan orientasi bersaing, Bobot penekanan
masing-masing orientasi strategi ini tentu berbeda tergantung jenis
usaha, sumberdaya dan situasi bisnis yang sedang berlangsung.

4. Menagndung resiko,
Telah diterima secara umum bahwa faktor resiko dalam suatu usaha
memang besar. Justru faktor inilah yang juga menentukan seberapa
peluang keuntungan yang akan diperoleh. Ungkapan “no risk, no
gain” telah melekas di benak para pebisnis, sehingga mereka
termotivasi untuk tidak gentar menghadapi resiko, demi konsekuensi
hasil yang besar. Sebaliknya banyak yang memperiangatkan, kalau
tidak mau resiko yang jangan berbisnis. Ya jadilah pegawai atai
buruh saja, namun jangan iri dengan penghasilah pebisnis sukses,
yang bisa berlipat ganda dan mungkin tak bisa dikejar dibandingkan
dengan penghasilan seorang pegawai atau buruh.
Seorang usahawan harus bisa mengantisipasi dan mengelola faktor
resiko dengan kemampuan daya pikir dan ketrampilannya. Darmanto,
2016.b: 169-171) mengemukakan ada sepuluh resiko yang mungkin
dihadapi pebisnis, yaitu: (1) kurangnya komitmen dari top manajemen
terhadap proyek, (2) gagal mendapatkan komitmen dari user atau
customer, (3) Kesalahpahaman akan kebutuhan proyek, (4) kurangnya
keterlibatan pemakai, (5) Kegagalan mengolahharapan dari pemakai
akhir, (6) Berubahnya scope dan tujuan, (7) kurang pengetahuan atau
skill, (8) Teknologi baru. ((9) Kekurangan staf, (10) Adanya konflik
kepentingan.

5. Mendapat imbalan finansial atau kepuasan
Profit atau keuntungan merupakan konsekuensi positif dari jerih payah
atau usaha keras dalam pengelolaan bisnis. Disamping faktor luck atau
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dalam bahasa Jawa bejo (keberuntungan), besar kecilnya profit sangat
relevan dengan strategi yang “jitu”, sehingga peluang dapat
dimanfaatkan sebesar-besarnya dan resiko dapat diantisipasi tanpa
menimbulkan problema bisnis yang tidak diinginkan.
Disamping keuntungan finansial, dari pengelolaan bisnisnya,
seseorang

bisa

mendapatkan

keuntungan

lain,

seperti

yang

diungkapkan Suryana (2001:41), yakni:\
1) Kebebasan dalam pengelolaan usaha tanpa terikat pada “boss”,
2) Kepuasan karena mampu mengatasi tantangan di awal bisnis, dan
bermotivasi tinggi dalam mengembangkan konsep usaha yang dapat
menghasilkan keuntungan,
3) Kepuasan atas kebebasan mengelola finansial sendiri, dan merasa
menjadi miliknya sendiri.

B. Jiwa Kewirausahaan
Istilah jiwa kewirausahaan dalam penelitian ini sejalan dengan
makna “jiwa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni KBBI, 2002 :
475) seluruh kehidupan batin manusia(yang terjadi dari perasaan, pikiran,
angan-angan dsb.). Dengan istilah yang lebih umum jiwa kewirausahaan di
sini diartikan sebagai semangat dan keinginan yang sungguh-sungguh untuk
menjadi atau dalam posisi sebagai wirausahawan.
Kata „jiwa” yang dimaksud di sini aada kaitannya dengan “hasrat”
ataupun “ambisi” dalam arti yang positif. Wishnubroto Widarso (1992:11)
menyebutkan ada tiga poin penting yang terkandung dari makna “ambisi”
tersebut, yaitu:
1) Ada tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai
2) Diperlukaan usaha yang nyata untuk mencapainya
3) Bersifat alamiah (dipunyai oleh setiap orang).

20

Media Akuntansi | Vol. 32 No. 02. Tahun 2020

Dengan kata lain jiwa kewirausahaan adalah naluri yang dapat
dimiliki oleh semua orang dengan semangat tinggi dan siap mengerahkan
tenaganya untuk menjadi seorang wirausahawan.

C.

Ketangguhan dalam Berwirausaha
Ketangguhan berasal dari kata sifat “tangguh” yang bermakna
“sukar dikalahkan, kuat, andal” (KBBI, 2002: 1118) Ketangguhan
berwirausaha dapat diartikan sebagai kekuatan untuk tidak mudah menyerah
dalam menghadapi tantangan dan resiko apapun dalam berbisnis. Seorang
wirausahawan harus tahan banting, siap menghadapi kompetitor) dan
mempu mengubah tantangan menjadi peluang. Dia harus siap mengelola
resiko dan mengubahnya menjadi profit.
Sifat tangguh ini mutlak harus dimiliki pebisnis, karena banyak
pengalaman dalam memulai usaha kendala, tantangan atau persaingan
sering menerpanya. Memang perusahaan besarpun bisa ada kemungkinan
kolaps bila tidak dikelola dengan serius. Tetapi waktu memulai usaha,
pebisnis tidak boleh pesimis dan membayangkan kegagalan.. Apabila dalam
tahap awal usahanya tersendat atau tersandung masalah pun, dia tidak boleh
lesu dan merasa sudah tamat. Pengalaman pahit seperti ini harus dianggap
sebagai “guru” yang terbaik. Meraih sukses tidak semudah membalikkan
telapak tangan, tetapi melalui proses berliku dan panjang, seperti dalam
ungkapan bahasa Inggris yang populer “Rome was not built in a day” (Kota
Roma dibangun tidak hanya dalam waktu sehari).
Patterson, dkk., (2011: 48-49) menyebutkan bahwa ada empat saran
supaya tidak terjebak pada keterpurukan sesaat, agar bangkit dan melakukan
perubahan, yakni:
1) Mengenali momen-momen penting, dimana anda harus fokus kepada
target pekerjaan dan menyadari posisi yang didudukinya agar tidak
mengecewakan siapapun,
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2) Membentuk perilaku vital, dengan memikirkan hal penting apa yang
dapat dilakukan untuk memaksimalkan kontribusi bagi kesuksesan
secara keseluruhan.
3) Menyatukan sumber pengaruh, yang bisa diartikan mensinkronkan
berbagai potensi atau peluang agar tidak terjadi bentrokan tugas dan
kepentingan
4) Mengubah hari yang buruk menjadi data yang baik. Seseorang
mendapat penilaian buruk walaupun bukan pada pekerjaan
utamanya, bisa merusakkan citranya secara keseluruhan. Oleh karena
itu, nilai buruk ini harus ditutup dengan suatu prestasi, sehingga dia
tetap mendapatkan nilai akhir yang bagus.

III.

METODE PENELITIAN

A. Populasi Penelitian
Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa di
lingkungan Yayasan St. Pignatelli Surakarta, yang terdiri dari Akademi Bahasa
Asing (ABA) St. Pignatelli dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) St.
Pignatelli Surakarta. Peneliti mengambil sampel sebanyak 70 orang.

B. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kampus ABA dan STIE St. Piignatelli
Surakarta yang keduanya beralamat di Jl. Duwet No. 1, Karangasem,
Laweyan, Surakarta.

C. Waktu Penelitian
Penumpulan data dilakukan mulai tanggal

1 Agustus 2017 - 31

Januari 2018. Waktu penelitian ini dihitung mulai dari pembuatan proposal,
pengumpulan data, klasifikasi data, analisis data sampai dengan penulisan
laporan.
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D. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dan data yang digunakan
merupakan komparasi antara data sebelum dan sesudah mahasiswa mengikuti
mata kuliah Bahasa Inggris yang menekankan literasi bisnis English, dan
Pengantar Kewirausahaan yang memberikan pengetahuan dasar tentang bisnis
tentang kewirausahaan.
Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi dan wawancara. Data
dari observasi dan wawancara digunakan untuk melengkapi data kuantitatif,
dan sangat penting untuk membantu dalam proses analisis. Data kuantitatif
yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang
pendapat dan kondisi responden yang berkaitan dengan jiwa atau semangat
kewirausahaan,yakni:
1. Sejauh mana anda mengetahui tentang seluk beluk (pengetahuan_ tentang
kewirausahaan?
2. Seberapa besar keinginan anda untuk menjadi wirausahawan?
3. Seberapa besar menurut anda peranan kewirausahaan dalam sistem
perekonomian Indonesia?
4. Seberapa kuat/tangguhkah seandainya anda menjadi wirausahawan:?
5. Dengan kelebihan dan kekurangan, seberapa besar potensi anda untuk
menjadi wirausahawan?
Data kualitatif didapat dengan melakukan observasi dan wawancara
dengan mahasiswa dan dosen khususnya yang mengajar bidang bisnis dan
bahasa Inggris.

E. Metode Analisis Data
Penelitian ini termasuk penelitian bidang sosial, dengan menggunakan data
kuantitatif dan juga data kualitatif berdasarkan observasi dan wawancara. Data
ini bisa berupa deskripsi kata-kata tentang orang-orang dan perilaku (Bogdan
dan Taylor (1975) dalam Moleong (2004:3). Peneliti akan menganalisis data
paduan dari data kuantitatif dengan data kualitatif yang terkumpul.
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Data yang dikumpulkan dengan penyebaran kuesioner kepada responden
berupa skor dengan skala 0 - 4, dengan keterangan Nilai:
0 : Tidak ada sama sekali
1: Sangat/Rendah
2.: Sedang
3: Baik/Tinggi
4: Sangat Baik/Sangat Tinggi
Catatan: Peneliti menggunakan skala 0 – 4 ini hanya untuk memudahkan
pemahaman di kalangan responden, dimana skala itu mirip dengan skala nilai
atau indeks prestasi mahasiswa.

Data primer yang berasal dari responden ditabulasi dan disajikan dalam
tabel-tabel. Untuk menganalisis data peneliti melakukan interpretasi untuk
mendeskripsikan makna data dalam tabel-tabel didikaitkan dengan data
kualitatif yang diperoleh.

IV.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data yang dikumpulkan dari responden diantaranya berkaitan dengan
(1)

pengetahuan

tentang

kewirausahaan,

(2)

minat

untuk

menjadi

wirausahawan, (3) pendapat tentang peranan profesi sebagai wirausahawan, (4)
ketangguhan seandainya menjadi wirausahawan, dan (5) besar kecillnya
potensi/kans untuk menjadi wirausahawan.

A. Hasil Penelitian
1. Jiwa Kewirausahaan Awal (sebelum mengikuti kedua mata kuliah)
Tabel 1. Jiwa Kewirausahaan Awal
No

Aspek

Skor Rata-rata

1

Pengetahuan rentang Kewirausahaan

2,23
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2

Minat untuk Menjadi Wrausahawan

2,6

3

Pandangan tentang Peranan Wirausahawan

2,64

4

Ketangguhan Menjadi Wirausahawan

2,29

5

Potensi untukMenjadi Wirausahawan

2,3

Rata-rata seluruh aspek

2,38

Tabel

1

di

atas

menunjukkan

bahwasebelum

mengikuti

kuliah

Kewirausahaan dan Business English, responden sudah punya jiwa kewirausahaan
yang cukup, yakni dengan skor rata-rata 2,38 dari skala nilai 0-4). Rata-rata ini
diperoleh dari skor masing-masing, yakni, secara berturut-turut Aspek 1:
2,23;.Aspek 2: 2,6; Aspek 3: 2,64; Aspek 4: 2,29, dan Aspek 5: 2,3.
Hasil ini sejalan dengan pendapat bahwa Jiwa Kewirausahaan secara
naluriah dimiliki semua orang. Prinsip dasar bahwa setiap orang harus bisa bertahan
hidup, harus berusaha, harus mendapatkan keuntungan_bukan kesugian_dalam
setiap usaha, tentu bisa ddimiliki oleh siapapun.

2. Jiwa Kewirausahaan Sekarang (setelah mengikuti kedua mata kuliah)
Tabel 2. Jiwa Kewirausahaan
No

Aspek

Skor Rata-rata

1

Pengetahuan rentang Kewirausahaan

3,21

2

Minat untuk Menjadi Wrausahawan

3,43

3

Pandangan tentan Peranan Wirausahawan

3,6

4

Ketangguhan Menjadi Wirausahawan

3,23

5

Potensi untuk Menjadi Wirausahawan

3,26

Rata-rata seluruh aspek

3,346

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa setelah mendalami kewirausahaan
melalui literasi bacaan dalam bisnis English responden mengalami peningkatan
jiwa kewirausahaanmya yang semula berada pada tingkat Sedang/Cukup menjadi
Baik/Besar debgan skor rata-rata 3,346 dari skala nilai 0-4). Skor tiap aspek,
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masing-masing adalah Aspek 1: 3,21; Aspek 2: 3,43; Aspek 3: 3,6; Aspek 4: 3,23;
dan Aspek 5: 3,26.
Dengan teori, pengetahuan, ketrampilan dan wawasan yang didapat
mahasiswa melalui literasi atau bacaan ningkatan indeks jiwa kewirausahaan adalah
suatu keniscayaan. Hal inilah yang perlu dipupuk dan dibimbing agar jiwa dan
minat tersebut tersalur pada jalurnya yang benar.

3. Peningkatan Indeks Jiwa Kewirausahaan

Tabel 3. Peningkatan Jiwa Kewirausahaan

No

1

Rata-rata

Aspek

Pengetahuan

Pra Kuliah

Rata-rata
Pasca

Peningkatan

Kuliah

rentang
2,23

3,21

0,98

2,6

3,43

0,83

2,64

3,6

0,96

2,29

3,23

0,94

2,3

3,26

0,96

2,38

3,346

0,966

Kewirausahaan
2

Minat

untuk

Menjadi

Wrausahawan

3

Pandangan tentan Peranan
Wirausahawan

4

Ketangguhan

Menjadi

Wirausahawan

5

Potensi untuk
Menjadi Wirausahawan
Rata-rata seluruh aspek

Tabel 3 ini membandingkan skor yang ditunjukkan oleh responden dalam
dua waktu yang berbeda, yakni sebelum dan setelah mengikuti perkuliahan tentang
business English. Tabel di
26

Media Akuntansi | Vol. 32 No. 02. Tahun 2020

atas menunjukkan adanya peningkatan signifikan yang dialami responden, yakni
dengan skor rata-rata 0,966.. Hal ini menunjukkan bahwa kuliah Bahasa Inggris
dengan penekanan pada business English berkontribusi secara signifikan dalam
membentuk jiwa kewirausahaan mahasiswa.
Yang terpenting dari hasil penelitian ini adalah bagaimana “mengubah”
“jiwa kewirausahaan” ini menjadi realita, yakni “praktik berwirausaha”. Tentu
tidak mungkin semua yang memiliki “benih” kewirausahaan akan memilih karir di
bidang bisnis. Tugas lembaga pendidikan adalah menunjukkan dan memberi
wawasan tentang alternatif-alternatif yang bisa mereka pilih sebagai profesi yang
bisa diandalkan.

B. Pembahasan
Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui peranan
mata kuliah Bahasa Inggris, dengan penekanan pada

business English dalam

meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa ABA dan STIE St. Pignatelli
Surakarta.
Pada bagian berikut, akan digambarkan tentang alur pemikiran hubungan
antara Profesi Wirausaha, pengetahuan tentang business English dan jiwa
kewirausahaan.

Diagram 1. Paranan Pengetahuan Business English
Dalam Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan
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Kewirausahaan

Jiwa
Kewirausahaan
1

PROSES
S

Jiwa
Kewirausahaan
2

PROFESI
WIRAUSAHA

Business English

Diagram di atas dapat dinarasikan sebagai berikut:
1. Secara naluriah setiap orangb memiliki jiwa kewirausahaan, yakni
ambisi untuk berusaha mandiri dan mengatasi setiap persoalan atau
kekurangan yang ada pada dirinya. Inilah benih-benih untuk menjadi
seoran wirausahawan.
2. Untuk menjadi wirausahawan yang sukses, seseorang perlu
menumbuhkan jiwa kewirausahaan tersebut melalui proses pendidikan,
pembekalan ataupun perluasan wawasan lewat literasi (bacaan) tentang
dunia bisnis dan karir..
3. ABA dan STIE St. Pignatelli menyadari akan perannya sebagai lembaga
pendidikan memberikan bekal kepada mahasiswa untuk siap terjun
menjadi sirausahawan.
4. Mata kuliah Bahasa Inggris dengan penekanan pada bisnis English
merupakan salah satu bentuk pembekalan ilmu dan wawasan yang
inspiratif untuk menumbuh-kembangkan jiwa kewirausahaan pada
mahasiswa. Hal ini menjadi pendukung usaha pembekalan lainnya,
misalnya melalui mata kuliah Kewirausahaan atau Entrepreneurship.
5. Dengan besarnya jiwa kewirausahaan (motivasi, semangat dan
ketangguhan) setelah mengikuti mata kuliah tersebut, diharapkan
mahasiswa akan dapat mandiri secara ekonomi dan menjadi
wirausahawan yang sukses.
Meningkatnya jiwa kewiusahaan pada mahasiswa dapat dilihat pada
indikator meningkatnya nilai dalam semua aspek, Daari hasil analisis data
yang dipaparkan di atas, terbukti bahwa mata kuliah Bahasa Inggris dengan
penekanan pada business English bermanfaat secara signifikan, berdasarkan
data yang dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Peningkatan Pengetahuan tentang Kewirausahaan (skor 2,23 menjadi 3,21)
Ilmu dan pengetahuan berwirausaha akan menuntun calon pengusaha
ke arah target yang dituju dengan kerja keras dan kerja cerdas. Dengan
bekal inmu pengetahuan orang akan terarah tujuannya dan tidak akan
tersesat.
2. Meningkatnya Minat Menjadi Wirausahawan (skor 2,6 menjadi 3,43)
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Orang memiliki minat yang tinggi tentu karena ia memiliki keyakinan
akan memperoleh target/peluang advantages atau profit yang memadai.
3. Meningkatnya Apresiasi tentang Profesi Menjadi Wirausahawan (skor 2,64
menjadi 3,46)
Suatu profesi yang kurang diketahui seseorang cenderung diabaikan
dan kurang dihargai, karena ia tidak bisa menghayati dan merasakan suka
dukanya menggeluti pekerjaan tersebut. Dengan diberikannya teori,
pengalaman orang sukses dan informasi tentang seluk beluk kewirausahaan,
sebagian besar mahasiswa meningkat penghargaannya terhadap profesi
sebagai wirausahaa. Orang yang concern terhadap sesuatu yang dicintai,
akan curious (selalu ingin tahu) terhadap segala sesuatu yang baru. Dengan
demikian orang mungkin akan meniru atau mengidolakan seseoraang yang
telah sukses dan dianggap sebagai “hero” pada bidangnya.
4. Meningkatnya Ketangguhan/Kesiapan Menjadi Wirausahawan (skor 2,29
menjadi 3,23)
Sebagai suatu cita-cita yang memerlukan perjuangan yang tidak
ringan, maka seseorang harus siap mental dam tangguh apabila dalam
perjalanan menempuh cita-citanya tersebut mengalami kendala. Profesi
sebagai Wirausahawan memerlukan kegigihan, kecerdasan dan juga
keuletan. Orang yang ulet tidak akan mudah menyerah. Baginya tidak ada
jalan yang buntu, semua pasti ada jalan keluarnya. Ia akan mencari strategi,
teknik dan taktik, baik yang reguler maupun yang tidak konvensional, atau
apa yang populer disebut berpikir “out of the box”_di luar kebiasaan.
5. Meningkatnya Potensi Menjdi Wirausahawan (skor 2,3 menjadi 3,26)
Setelah menimbang-nimbang melalui analisis SWOT, untuk
mengukur seberapa besar strength, weakness, opportunity dan threat yang
ada, responden “merasa” memiliki potensi/kans yang besar untuk menjadi
wirausahawan, yakni dengan skor 3, 26. Dalam mewujudkan cita-cita ini
tentu saja diperlukan dorongan ilmu pengetahuan dan bekal ketrampilan
yang kontinyu.
V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Kedua mata kuliah penting
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan yang signifika mata
kuliah Bahasa Inggris, dengan penekanan pada business Englkish dan
Kewirausahaan memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan jiwa
kewirausahaan mahasiswa (penambahan skor lebih dari 0,966..
2. Mahasiswa sudah memiliki benih menjadi wirausahawan
Sebelum mengikuti kedua mata kuliah dimaksud, mahasiswa telah
memiliki dasar jiwa kewirausahaan dengan skor 2,38. Modal dasar ini
sebagian ada yang berasal dari naluri dan pekerjaan/bisnis dari keluarga
yang diwarisinya, dan sebagian dikarenakan mereka sudah menjalani bisnis
atau sudah bekerja sebelum dan selama kuliah dengan status kuliah sambil
bekerja, atau bekerja sambil kuliah.
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3. Mata kuliah yang berhubungan dengan kewirausahaan atau bisnis
berpengaruh positif terhadap jiwa kewirausahaan,mahasiswa
Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa responden mengalami
peningkatan jiwa kewirausahaanmya yang semula berada pada tingkat
Sedang/Cukup menjadi Baik/Besar debgan skor rata-rata 3,346 dari skala
nilai 0-4). Skor tiap aspek, masing-masing adalah Aspek 1 (Pengetahuan
rentang Kewirausahaan): 3,21; Aspek 2 (Minat untuk Menjadi
Wrausahawan): 3,43; Aspek 3 (Pandangan tentan Peranan Wirausahawan):
3,6; Aspek 4 (Ketangguhan Menjadi Wirausahawan): 3,23; dan Aspek 5
(Potensi untuk Menjadi Wirausahawan): 3,26.
B. Saran
Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas, peneliti menyampaikan
saran sebagai berikut:
1. Mata kuliah tentang Kewirausahaan perlu memberikan banyak motivasi,
pengetahuan dan praktik bisnis kepada mahasiswa.
2. Mata kuliah Bahasa Inggris perlu ditingkatkan intensitasnya, disamping
memberi latihan-latihan tes bahasa Inggris, juga memberikan literasi atau
bacaan yang variatif tentang bisnis dan kewirausahaan untuk memberikan
banyak inspirasi dan motivasi kepada mahasiswa.
3. Untuk mengarahkan mahasiswa menuju profesi sebagai wirausaha maka
mereka perlu diberi pembekalan tentang Business Plan.
4. Perlu diupayakan diskusi tentang cara mengubah “jiwa kewirausahaan”
menjadi “praktik kewirausahaan” di kalangan para ahli/ peneliti..
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