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ABSTRACT 
 

This study aims to know whether the character of the entrepreneurial spirit of 
Ciputra University students which is expected to be the factor in being a successful 
enterprenour in the future, is influenced by parent who has a career as an 
independent enterprenour.  The population of the study is students who have 
completed a minimum of two year study, have  a sustainable business project at the 
time being, and have parents as family business entrepreneur. This is an exploratory 
qualitative research done by conducting in-depth interviews to students who become 
informants. Results from this study indicated that the character of the 
entrepreneurial spirit in the students themselves can be formed through an 
educational process, and also through action and the way of thought from parents in 
running the business. Character of entrepreneurial spirit is professionally sharpened 
the students in learning process at Ciputra University which is based on 
entrepreneurship. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah karakter semangat kewirausahaan 
mahasiswa Universitas Ciputra, yang diharapkan membuat mereka sukses di masa 
depan sebagai pengusaha, dipengaruhi oleh orang tua yang berkarir sebagai 
pengusaha mandiri. Populasi penelitian adalah mahasiswa yang telah menjalani masa 
studi minimal dua tahun, memiliki sebuah proyek bisnis yang berkelanjutan hingga 
saat ini, dan memiliki orang tua sebagai pengusaha bisnis keluarga. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif bersifat eksploratif yang dikerjakan dengan cara 
melakukan wawancara mendalam kepada mahasiswa yang menjadi informan. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakter semangat kewirausahaan dalam diri 
mahasiswa dapat dibentuk melalui proses pendidikan, dan juga melalui tindakan dan 
cara berpikir yang mereka melihat dari orang tua mereka dalam menjalankan bisnis. 
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Karakter semangat kewirausahaan mahasiswa lebih dipertajam secara profesional 
dalam proses belajar di Universitas Ciputra yang berbasis kewirausahaan. 
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PENDAHULUAN 

Pertumbuhan perekonomian suatu negara saat ini tidaklah lepas dari 
kontribusi banyaknya entrepreneur di negara tersebut. Hal ini disebabkan karena 
suatu bangsa akan maju apabila jumlah entrepreneur yang dimiliki paling sedikit 2 
persen dari jumlah penduduk. Namun yang dihadapi Indonesia saat ini adalah tingkat 
kemampuan berwirausaha yang masih rendah bila dibandingkan dengan negara-
negara di kawasan Asia Pasifik. Jumlah entrepreneur di Indonesia sampai dengan 
saat ini hanya sekitar 1,65 persen dari jumlah penduduk. Jumlah tersebut masih 
tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Singapura yang memiliki jumlah 
entrepreneur sebesar tujuh persen, Malaysia lima persen dan Thailand empat persen. 
Perlu diketahui jika jumlah entrepreneur bisa bertambah maka akan turut 
mendongkrak perekonomian negara, membuka lapangan pekerjaan baru dan 
akhirnya meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Menurut Kasali (2005) 
terdapat lima alasan utama diperlukannya pengembangan kewirausahaan di 
Indonesia, yaitu (1) kewirausahaan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
pembukaan lapangan kerja baru, (2) kewirausahaan melahirkan kreativitas dan 
inovasi baru dalam melakukan usaha, (3) kewirausahaan dapat meningkatkan 
kualitas kompetisi yang berujung pada nilai tambah bagi masyarakat, (4) 
kewirausahaan dapat menurunkan biaya dan waktu yang timbul akibat ketidakpastian 
dan (5) kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui created wealth, bukan 
inherited wealth. 

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menambah jumlah entrepreneur di 
Indonesia adalah dengan pembentukan entrepreneurial spirit pada diri setiap 
individu sedini mungkin sehingga mendorong terciptanya entrepreneur baru yang 
dapat turut berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Usaha ini 
tidak hanya telah dilakukan oleh pemerintah lewat program Gerakan Kewirausahaan 
Nasional yang dicanangkan pada tahun 2010. Selain itu Direktorat Pendidikan Tinggi 
(Dikti) juga telah melaksanakan beberapa program yang terkait dengan 
pengembangan entrepreneurship mahasiswa. Setiap perguruan tinggi pun mulai 
menerapkan kurikulum atau proses pembelajaran berbasis entrepreneurship. 
Terutama di Universitas Ciputra yang sejak awal berdirinya telah menggunakan 
konsep entrepreneurship di setiap proses pembelajarannya guna mengembangkan 
soft skill mahasiswa di bidang entrepreneurship. 

Konsep entrepreneurship yang ditanamkan sejak awal dalam proses 
pembelajaran di  Universitas Ciputra diharapkan dapat membentuk tujuh karakter 
entrepreneurial spirit pada diri mahasiswa sehingga mendorong terciptanya bisnis-
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