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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di Universitas Jambi, Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) telah berjalan 

sejak tahun 2009, dimana mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat dibimbing 

dan dibina untuk melanjutkan kreativitas mereka. Sumber dana yang diterima 

dalam program ini bersumber dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI). 

Dalam program ini melibatkan mahasiswa Universitas Jambi secara langsung 

melalui sosialisasi, pengumpulan proposal PMW, pelatihan penyusunan proposal 

PMW, seleksi 1 (administrasi proposal PMW), seleksi 2 (presentasi proposal PMW 

dalam bentuk wawancara), pembekalan peserta PMW dan pembukaan rekening 

Mandiri serta penyerahan dana start up businuss, pemberian hibah dana modal 

usaha PMW, laporan kemajuan usaha, movev lapangan (lokasi usaha), pelaksanaan 

proposal dan yang terakhir adalah penyusunan dan penyerahan laporan akhir. 

Tujuan DIKTI mengadakan program PMW yaitu: (a) menumbuhkan motivasi 

berwirausaha di kalangan mahasiswa; (b) membangun sikap mental wirausaha, 

yaitu percaya diri, sadar akan jati diri, motivasi kuat untuk meraih apa yang dicita-

citakan, pantang menyerah, mampu bekerja keras, kreatif, inovatif, berani 

mengambil resiko, berjiwa kepemimpinan, memiliki visi jelas, tangap terhadap 

saran dan kritik, mempunyai empati dan keterampilan sosial; (c) meningkatkan 

kompetensi soft skill terutama kecapakan dan keterampilan para mahasiswa 

khususnya dalam hal sense of businuss; (d) menumbuhkan wirausaha-wirausaha 

baru yang berpendidikan tinggi; (e) menciptakan unit bisnis baru yang berbasis 

Ipteks; (f) membangun jenjang bisnis dan mitra usaha antara pelaku bisnis, 
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khususnya antara wirausaha pemula dengan pengusaha yang sudah mapan; (g) 

mengembangkan terbentuknya model pembelajaran kewirausahaan untuk 

mahasiswa di perguruan tinggi (Buku Panduan Pelaksanaan PMW Unsoed: 2018). 

Adapun persyaratan peserta PMW menurut DIKTI yaitu : (a) mahasiswa yang 

boleh mengikuti seleksi PMW 2018 adalah mahasiswa S1 yang telah mengontrak 

60 sks (mulai dari semester 3-8) dan D.III angkatan 2016 dan 2017; (b) ketua dan 

anggota setiap kelompok PMW harus beda angkatan (semester) dan sebaiknya 

lintas program studi/lintas jurusan/lintas fakultas; (c) mahasiswa yang pernah 

mengikuti PMW tahun 2017 dapat mengajukan proposal untuk PMW 2018 dengan 

syarat point huruf a dan b terpenuhi; (d) calon peserta PMW 2018 harus mengisi 

formulir pendaftaran yang telah disediadakan oleh Tim Pengelola PMW 2018 

secara online. Formulir pendaftaran tersebut di print untuk dilampirkan pada 

proposal PMW yang diajukan; (f) calon peserta PMW hanya boleh mendapatkan 

bantuan modal usaha untuk satu proposal PMW; (g) bagi kelompok PMW 

sebelumnya (tahun 2017) yang dinilai oleh Tim pengelola PMW telah berhasil 

menjalankan usaha apabila mengajukan proposal; (h) seluruh dokumen pengajuan 

proposal PMW dimasukkan dalam amplop besar warna coklat dengan identitas 

calon peserta PMW 2018 (Buku Panduan Pelaksanaan PMW Unsoed: 2018). 

Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) memberikan dana modal usaha 

kepada mahasiswa peserta PMW adalah sebesar Rp. 9.000.000-. (Sembilan juta 

rupiah), adapun pencairan modal usaha tahap I sebesar 70% yaitu Rp. 6.300.000-. 

(Enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan pencairan modal usaha pada tahap II 

diberikan sebesar 30% apabila usaha sudah berjalan dan tim kelompok PMW sudah 

mengikuti monev lapangan dan pelaksanaan proposal PMW pada bulan Oktober 
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2018. Modal tersebut diharapkan mampu digunakan sebaik mungkin untuk 

melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan proposal yang telah di buat oleh 

masing-masing tim kelompok PMW dan telah disetujui oleh pembimbing.  

Dengan adanya program PMW tersebut dapat dijadikan media untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dan mampu menunjang 

dalam proses belajar terutama belajar dalam hal berwirausaha. Disamping itu 

program PMW tersebut memberikan banyak pengalaman dan menumbuhkan 

motivasi mahasiswa yang bersangkutan atau mahasiswa lainnya untuk bisa 

memproduksi suatu barang yang bernilai guna. 

Harapan Program Mahasiswa Wirausaha setelah 10 tahun dijalankan di 

Universitas Jambi ialah dapat meningkatkan kecakapan dan keterampilan serta 

menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan artinya kecakapan mahasiswa dalam 

berbicara, bersikap, berkarya dan keterampilannya di asah melalui kegiatan PMW 

karena mahasiswa diberikan modal yang cukup besar untuk membuka suatu usaha 

yang diharapkan dapat dikembangkan dengan baik dan sesuai dengan proposal 

yang telah dibuat masing-masing tim kelompok PMW. 

Seleksi program mahasiswa wirausaha (PMW) mengarah kepada pengalaman 

berwirausaha dan motivasi wirausaha yang dimiliki oleh mahasiswa tim kelompok 

PMW. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha adalah motivasi, 

motivasi dalam diri seorang wirausaha memiliki kemauan kuat dan dengan gigih 

menjalankan usahanya selain itu juga dapat mengiringi keberhasilan usaha tersebut 

jiwa kewirausahaan dan motivasi dapat menjai pegangan dalam menjalankan usaha 

karena jiwa kewirausahaan dan motivasi berkaitan untuk mencapai keberhasilan 

usaha yang diinginkan. Motivasi menurut Oemar (dalam Djamarah, 2011:148) 
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adalah perubahan energi dalam diri seseorang mempunyai tujuan tertentu dari 

aktivitasnya, maka seseorang mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya 

dengan segala upaya yang dapat dia lakukan untuk mencapainya. Berdasarkan teori 

tersebut motivasi yaitu penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan suatu 

usaha.  

Pendekatan yang paling efektif dalam mengembangkan keterampilan 

berwirausaha adalah dengan melibatkan pengalaman yang terfokus pada masalah 

bisnis nyata karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Kurang pengalaman 

bisnis adalah hal yang wajar, tetapi pengalaman harus dipupuk terus menerus yang 

akan mempengaruhi kompleksitas pelaku dan perilaku bisnis dalm kehidupan usaha 

(Kristanto, 2009:18) 

Jika seorang mahasiswa memiliki pengalaman berwirausaha dan motivasi 

wirasaha yang tinggi dalam menjalankan suatu usaha maka akan mempengaruhi 

keberhasilan yang ingin dicapai sesuai target, sebaliknya jika seorang mahasiswa 

memiliki pengalaman dan motivasi yang rendah dalam menjalankan usaha nya 

tersebut maka keberhasilan yang dicapai tidak sesuai target atau mengalami 

kegagalan usaha. 

Setelah diobservasi ternyata masih banyak usaha yang belum berjalan atau 

belum berhasil dengan keuntungan belum mencapai target seperti pada tabel di 

bawah ini: 

 

 

 

 

Tabel 1.1  
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Data Beberapa Usaha Mahasiswa PMW  

Universitas Jambi Tahun 2018 

No Nama Jenis Usaha Target 

Keuntungan 

Realisasi 

Keuntungan 

Alamat Usaha 

1 Selang Goreng Kajanglako Rp. 3.342.500 Rp. 800.000 Jl. RT 05 Kel. 

Beliung, Kec. Kota 

Baru, Kota Jambi 

2 Bolato (Bontot Ala Bento) Rp. 1.590.000 Rp. 300.000 Jl. Kemajuan 

Perum. Puri 

Masurai 1 Blok K 

No. 5/0853-7874-

8298 

3 Ra’ina Hijab Rp. 14.946.000 Rp. 800.000 Jl. Kasturi 01 (stm 

bawah) 

4 Gawe minum  Rp. 2.194.000 Rp. 1.500.000 Komplek Citra 

Raya City, Mendalo 

Darat, Kecamatan 

Jaluko, Kabupaten 

Muaro Jambi 

 

Sebagaimana yang dikatakan Kasmir (dalam Ie dan Visantia, 2013:4)  bahwa 

salah satu indikator keberhasilan usaha yaitu profit usaha artinya bahwa apakah 

pendapatan usaha meningkat setiap bulannya dan apakah secara umum pendapatan 

usaha meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tabel 1.1 di atas bahwa masih 

adanya ketidaksesuaian target keuntungan yang di targetkan dengan realisasi 

keuntungan yang di capai. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan hal 

ini terjadi karena terdapat beberapa faktor yaitu kekurangan inovasi, lokasi usaha 

yang kurang strategis, waktu yang terbatas karena sebagian besar yang menjalankan 

usaha adalah mahasiswa tingkah akhir yang lebih banyak fokus pada kesibukan 

perkuliahan, kekurangan karyawan atau partner kerja, dan terpaku pada modal yang 

diberikan saja. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang di teliti oleh Gemina et al, tentang 

“Pengaruh Motivasi Usaha terhadap Keberhasilan Usaha dengan Kemampuan 

Usaha sebagai Variabel Mediasi pada Industri Kecil Menengah Makanan Ringan 

Priangan Timur-Indonesia” menyatakan berdasarkan hasil penelitian kemampuan 
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usaha terhadap keberhasilan usaha bernilai negatif karena pelaku usaha sebagai 

wirausahawan belum memahami bahwa pelaku usaha merupakan seseorang yang 

memiliki kompetesi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda atau 

kemampuan kreatif dan inovatif, kemampuan dan kemauan mencari peluang, 

keberanian menanggung resiko dan untuk mengembangkan ide serta meramu 

sumber daya. Motivasi usaha melalui motif, harapan, insentif, laba, kebebasan, 

impian personal dan kemandirian berpengaruh terhadap kemampuan usaha 

berbanding lurus (positif) sehingga semakin tinggi motivasi usaha akan diikuti 

tinggi kemampuan usaha. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti bagaimana pengaruh pengalaman berwirausaha dan motivasi wirausaha 

terhadap keberhasilan usaha mahasiswa. Selanjutnya penelitian ini akan mengambil 

judul “Pengaruh Pengalaman Berwirausaha dan Motivasi Wirausaha 

terhadap Keberhasilan Usaha Mahasiswa Program Mahasiswa Wirausaha 

(PMW) Universitas Jambi Tahun 2018”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan yang ada sebagai berikut: 

1. Usaha yang dijalankan beberapa tim kelompok PMW tidak berjalan dengan 

lancar. 

2. Usaha tidak menggambarkan pengalaman yang dimiliki tim kelompok 

PMW. 
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3. Keuntungan yang didapat tidak sesuai dengan realisasi tim kelompok PMW. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis memberi batasan bahwa pengalaman 

berwirausaha yang diteliti adalah pengalaman informal yang berupa pengalaman 

berkecimpung dalam dunia bisnis dan pengalaman formal berupa pernah belajar 

tentang kewirausahaan selama kurang lebih satu tahun. Sedangkan motivasi 

wirausaha yang diteliti adalah motivasi dalam menjalankan suatu usaha. 

Selanjutnya penulis memberi batasan bahwa keberhasilan usaha yang diteliti adalah 

jumlah penjualan, hasil produksi, profit usaha, pertumbuhan usaha dan 

perkembangan usaha. Kemudian subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

penerima dana start up bussinus universitas jambi tahun 2018 yang berjumlah 50 

tim kelompok PMW. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tesebut, maka perumusan masalah dapat 

diterapkan sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengalaman 

berwirausaha terhadap keberhasilan usaha Mahasiswa Program Mahasiswa 

Wirausaha Mahasiswa (PMW) Universitas Jambi 2018? 

2. Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi 

wirausaha terhadap keberhasilan usaha Mahasiswa Program Mahasiswa 

Wirausaha (PMW) Universitas Jambi 2018? 
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3. Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengalaman 

berwirausaha dan motivasi wirausaha terhadap keberhasilan usaha 

Mahasiswa Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Universitas Jambi 

2018? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis: 

1.   Ada tidaknya pengaruh yang positif dan signifikan antara pengalaman 

berwirausaha terhadap keberhasilan usaha mahasiswa Program 

Mahasiswa Wirausaha (PMW) Universitas Jambi Tahun 2018.  

2.   Ada tidaknya pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi 

wirausaha terhadap keberhasilan usaha mahasiswa Program Mahasiswa 

Wirausaha (PMW) Universitas Jambi Tahun 2018. 

3.   Ada tidaknya pengaruh yang positif dan signifikan antara pengalaman 

berwirausaha dan motivasi wirausaha terhadap keberhasilan usaha 

mahasiswa Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Universitas Jambi 

Tahun 2018. 

 

 

 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya materi dan menambah 

pengetahuan mengenai pengalaman berwirausaha dan motivasi wirausaha yang 

dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha mahasiswa khususnya Program 

Mahasiswa Wirausaha (PMW) Universitas Jambi Tahun 2018. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Wirausahawan 

Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pengelola Program 

Mahasiswa Wirausaha (PMW) yang digunakan untuk dasar melakukan perbaikan 

atau perubahan dalam upaya meningkatkan keberhasilan usaha mahasiswa Program 

Mahawsiswa Wirausaha (PMW). 

2. Bagi Mahasiswa  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang 

sama, sehingga hasil penelitian tersebut akan lebih sempurna. 

3.  Bagi peneliti 

Dapat dipakai sebagai tambahan pengetahuan yaitu dengan tujuan langsung 

pada mahasiswa wirausaha yang bersangkutan, sehingga dapat mengaplikasikan 

teori yang diperoleh serta untuk mengetahui sampai seberapa jauh hubungan teori 

yang diterima oleh prakteknya. 

4. Bagi Universitas Jambi 

Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain dengan materi yang 

berhubungan dengan skripsi ini. Serta sebagai pengetahuan terhadap perguruan 

tinggi Universitas Jambi mahasiswa penerima dana start up businuss Program 

Mahasiswa Wirausaha (PMW) Universitas Jambi Tahun 2018.  

 

1.7 Definisi Operasional 
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Variabel Keberhasilan Usaha, “Keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari 

bisnis dalam mencapai tujuannya” Suryana (dalam Ie dan Visantia, 2013:3). 

Adapun indikator-indikator yang diukur dalam penelitian ini yaitu: 1) Jumlah 

penjualan; 2) Hasil produksi; 3) Profit Usaha; 4) Pertumbuhan Usaha; 5) 

Perkembangan Usaha. 

Variabel Pengalaman Berwirausaha, “Pengalaman berwirausaha adalah 

keseluruhan pembelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa-peristiwa 

yang dialami dalam pelajaran hidup seseorang” Widiyanto dan Indrawati (dalam 

Khoirunnisah, 2014:3). Adapun indikator-indikator yang diukur dalam penelitian 

ini yaitu: 1) Lama waktu/masa kerja; 2) Tingkat pengetahuan dan keterampilan 

yang dimiliki; 3) Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan.  

 Variabel Motivasi, “Motivasi wirausaha adalah suatu faktor yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu perubahan atau kegiatan tertentu, sehingga 

motivasi dapat diartikan sebagai pendorong perilaku seseorang. Motivasi orang 

melakukan bisnis. Wirausaha sering berbeda. Keanekaragaman ini menyebabkan 

perbedaan dalam perilaku yang berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan” (Kristanto, 

2009:13). Adapun indikator-indikator yang diukur dalam penelitian ini adalah: 1) 

Alasan keuangan; 2) Alasan sosial; 3) Alasan pelayanan; 4) Alasan pemenuhan diri. 

 


