BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menambahkan nilai lebih dengan
cara mengkombinasikan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Penyatuan
kedua sumber daya tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang baru jika didukung
oleh inovasi dan kreatifitas. Sehingga dengan memanfaatkan potensi tersebut
seseorang diharapkan menjadi manusia yang mandiri bahkan dapat memberikan
manfaat untuk orang lain.
Selain itu meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia yang disebabkan
ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja,
merupakan salah satu alasan dibutuhkannya kewirausahaan. Dunia kerja yang kini
membutuhkan lebih banyak tenaga kerja terdidik dan terlatih menimbulkan
tingginya persaingan yang menuntut setiap orang untuk meningkatkan
pengetahuan dan kemampuannya.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015,
menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 122,38 juta
orang dengan jumlah 114,82 juta orang yang bekerja dan 7,56 juta orang masih
menganggur. Banyaknya mahasiswa yang belum mampu memanfaatkan peluang
usaha dan fokus untuk melamar pekerjaan telah menambah jumlah pengangguran.
Diantara 114,82 juta orang yang bekerja hanya 9,56 juta orang yang berasal dari
universitas dan 483.840 orang berkontribusi dalam 7,56 juta orang pengangguran.
Menyadari hal tersebut pemerintah telah menetapkan salah satu solusi untuk
mencoba mengatasinya dengan menetapkan kewirausahaan sebagai salah satu
mata kuliah wajib pada perguruan tinggi. Hal ini ditetapkan dalam UU No 12
Tahun 2012. Setidaknya sebagai mahasiswa yang telah menempuh beberapa
jenjang pendidikan diharapkan mampu mengembangkan semangat kewirausahaan
selain mengembangkan kualitas keilmuan dalam jurusannya. Hal ini dikarenakan
tingginya

pendidikan

seseorang

tidak

sepenuhnya

menjadi

tolak

ukur

kesuksesannya dalam mencari kerja.
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Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri adalah program studi yang
bergerak dalam bidang pengolahan pangan. Mata Kuliah Kewirausahaan adalah
salah satu Mata Kuliah Wajib sedangkan Teknologi Pengolahan Serealia dan
Umbi-umbian, Teknologi Pengolahan Hortikultura, Teknologi Pengolahan
Minyak dan Lemak dan Teknologi Pengolahan Hasil Hewani adalah Mata Kuliah
Keahlian Pilihan.
Mata Kuliah Kewirausahaan merupakan mata kuliah yang materinya terdiri
atas teori kewirausahaan, pengembangan ide dan peluang, hingga praktik
kewirausahaan dalam bidang agroindustri. Ilmu yang didapatkan pada perkuliahan
ini diharapkan membentuk karakter mahasiswa atau minimal menambah
pengetahuan mahasiswa mengenai seluk beluk bisnis sehingga mahasiswa mampu
memanfaatkan peluang-peluang yang ada disekitarnya dalam menciptakan usaha
sendiri setelah lulus maupun saat masih kuliah.
Sedangkan Mata Kuliah Keahlian Pilihan adalah Mata kuliah yang
berhubungan dengan

pengetahuan bahan pangan dan penerapan teknologi

pengolahan pangan baik pangan hewani maupun pangan nabati. Mata Kuliah
Keahlian Pilihan ini mencakup Teknologi Pengolahan Serealia dan Umbi-umbian,
Teknologi Pengolahan Hasil Hewani dan Perairan, Teknologi Lemak dan Minyak
dan Teknologi Pengolahan Hortikultura. Mata Kuliah Keahlian Pilihan ini
mengharapkan mahasiswa dapat menguasai ilmu teknologi pangan sehingga
mampu mengolah dan menghasilkan berbagai produk agroindustri.
Sejatinya beberapa mahasiswa

agroindustri memiliki

minat untuk

berwirausaha. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan kewirausahaan yang
dilakukan oleh mahasiswa, seperti menjual berbagai makanan ringan untuk dana
kegiatan hingga menjual produk olahan agroindustri saat mengikuti pameran
agroindustri. Proses kegiatan kewirausahaan ini sedikit banyaknya mampu
menumbuhkan karakteristik wirausahawan di dalam diri mahasiswa.
Pada hakikatnya setiap perilaku dan pengambilan keputusan seseorang
sangat didasari oleh pengetahuannya, begitu pula dengan aktivitas kewirausahaan.
Linan (2008) menjelaskan bahwa pengetahuan yang luas tentang kewirausahaan
memiliki pengaruh terhadap minat kewirausahaan dan kesadaran seseorang akan
profesi berwirausaha sehingga akan mendorong keinginan seseorang menjadi
Khoirunnisa Fadilah, 2016
PENGARUH MATA KULIAH KEWIRAUSAHAAN DAN MATA KULIAH KEAHLIAN TERHADAP MINAT
BERWIRAUSAHA MAHASISWA DI BIDANG AGROINDUSTRI
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3

wirausaha. Selain itu, keahlian dalam suatu bidang pada umumnya akan
mendorong seseorang untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya
tersebut.
Namun apakah Mata Kuliah Kewirausahaan atau Mata Kuliah Keahlian
yang mampu mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa dalam bidang
agoindustri, sehingga mahasiswa tergerak untuk memilih menjadi seorang
wirausahawan. Hal ini menarik untuk teliti sehingga dibutuhkan informasi
mengenai tingkat pengaruh yang mampu diberikan oleh kedua variabel tersebut
terhadap minat berwirausaha di bidang agroindustri bagi Mahasiswa Prodi
Pendidikan Teknologi Agroindustri.
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah disusun untuk menjadi acuan peneliti dalam menentukan
hal-hal yang menjadi permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang
yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan terhadap minat
mahasiswa dalam berwirausaha di bidang agroindustri?
2. Bagaimana pengaruh Mata Kuliah Keahlian Pilihan terhadap minat
mahasiswa dalam berwirausaha di bidang agroindustri?
3. Bagaimana pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan dan Mata Kuliah
Keahlian Pilihan terhadap minat mahasiswa dalam berwirausaha di bidang
agroindustri?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian ini
adalah:
1. Mengetahui pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan terhadap minat
mahasiswa dalam berwirausaha di bidang agroindustri.
2. Mengetahui pengaruh Mata Kuliah Keahlian Pilihan terhadap minat
mahasiswa dalam berwirausaha di bidang agroindustri.
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3. Mengetahui pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan dan Mata Kuliah
Keahlian Pilihan terhadap minat mahasiswa dalam berwirausaha di bidang
agroindustri.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian pada dasarnya dapat diperoleh setelah peneliti melakukan
kegiatan penelitian. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:
1.

Menjadi

informasi

kepada

Mahasiswa

Pendidikan

Teknologi

Agroindustri agar lebih termotivasi untuk berwirausaha di bidang
Agroindustri.
2.

Menjadi informasi kepada Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri
mengenai pengaruh Mata Kuliah kewirausahaan dan Mata Kuliah
Keahlian Pilihan terhadap minat mahasiswa dalam bidang Agroindustri.

3.

Menjadi informasi kepada Universitas Pendidikan Indonesia untuk lebih
meningkatkan program akademik maupun non akademik untuk
membentuk karakter wirausahawan dalam diri mahasiswa.

1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan pada penelitian ini diuraikan menjadi lima bagian, yaitu
sebagai berikut :
-

BAB I PENDAHULUAN
Pada BAB ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian,
identifikasi masalah penelitian, pembatasan masalah penelitian, rumusan
masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika
penulisan.

-

BAB II KAJIAN PUSTAKA
Pada BAB ini akan dibahas mengenai kajian pustaka atau kajian teori
mengenai kewirausahaan, pendidikan kewirausahaan, mata kuliah keahlian
pilihan, minat berwirausaha, kerangka penelitian dan penelitian yang
relevan.
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-

BAB III METODE PENELITIAN
Pada BAB ini berisi tentang Metode dan Desain Penelitian, Tempat
Penelitian, Instrumen Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Prosedur
Penelitian, Teknik Pengumpulan data, Teknik Analisis Data dan Definisi
Operasional.

-

BAB IV HASIL PENELITIAN
BAB ini berisi tentang hasil penelitain dan pembahasan hasil penelitian.

-

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
BAB ini berisi tentang kesimpulan dan saran.
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