BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data
1. Gambaran Umum Wirausaha di Indonesia
Berdasarkan hasil penelitian seorang ilmuan Amerika Serikat (AS), David
McClelland, suatu Negara dapat dikatakan makmur, minimal harus memiliki
jumlah entrepreneur atau wirausahawan sebanyak 2 persen dari jumlah populasi
penduduknya. (Dewi, 2018)
Indonesia membutuhkan sedikitnya 4 juta wirausaha baru untuk turut
mendorong penguatan struktur ekonomi. Sebab, saat ini rasio wirausaha di dalam
negeri masih sekitar 3,1 persen dari total populasi penduduk.
“Maka itu, agar Indonesia menjadi negara maju, pemerintah terus memacu
pertumbuhan wirausaha termasuk industri kecil dan menengah (IKM), sekaligus
meningkatkan produktivitas dan daya saingnya di era digital,” kata Menteri
Perindustrian Airlangga Hartanto pada acara Pesta Retail Nasional ICE BSD,
Tanggerang, Kamis (22/11) malam.
Meskipun rasio wirausaha di Indonesia sudah melampaui standar
internasional, yakni sebesar 2 persen, Indonesia perlu menggenjot lagi untuk
mengejar capaian Negara tetangga. Misalnya, Singapura saat ini sudah mencapai
angka & persen, sedangkan Malaysia berada di level 5 persen. Apabila dihitung
dengan populasi penduduk Indonesia sekitar 260 juta jiwa, jumlah wirausaha
nasional mencapai 8,06 juta jiwa. (Kemenperin, 2018)

Pemerintah terus mendorong perkembangan wirausaha di Tanah Air.
Kementrian perindustrian (kemenperin) bahkan menargetkan ada sebanyak 4
persen dari total penduduk RI berwirausaha.
“kita kejar supaya jumlah wirausahanya lebih dari jumlah sekarang. Kita
harus mencapai 4 persen wirausaha dari jumlah penduduk,” ujar Direktur Jenderal
Industri

Kecil

Menengah

dan

Aneka

Kementrian

Perindustrian

Gati

Wibawaningsih di Tanggerang, selasa (18/2/2020).
Saat ini, jumlah wirausahawan di Tanah Air baru sekitar tiga persen dari
total populasi penduduknya. Maka perlu waktu panjang demi mencapai target.
“Untuk capai tiga persen itu aja sudah dari lama sekali,” kata Gati
Sekadar diketahui, Indonesia memerlukan, setidaknya empat juta
wirausaha baru agar dapat mendorong penguatan ekonomi. “Kewirausahaan
menjadi hal sangat penting bagi suatu Negara,” tegasnya.
Berdasarkan data Global Entrepreneur Index 2018, dari 137 negara,
Indonesia berada di peringkat 94 dalam kewirausahaan. Posisi tersebut masih
tertinggal dibandingkan beberapa Negara di Asia Tenggara lainnya. Sebab,
Vietnam berada di urutan ke 87, Filipina di posisi 76, Thailand di 71, Malaysia
peringkat 58, Brunei Darussalam di 53, serta Singapura berada di urutan ke 27.
”Wirausaha memegang peranan penting dalam menyokong pertumbuhan
ekonomi nasional. Mulai dari menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan
pendapatan nasional, menciptakan nilai tambah barang dan jasa, mengurangi
kesenjangan ekonomi dan social, serta terciptanya masyarakat adil makmur,” tutur
Gati. (KabarBisnis.com, 2020)

2. Minat dan Alasan Sarjana Ekonomi Syariah UIN Antasari
Banjarmasin Ingin menjadi Wirausahawan
Berdasarkan hasil wawancara dengan sarjana Ekonomi Syariah UIN
Antasari yang telah penulis lakukan melalui media daring (WhatsApp), yang
berkenaan dengan judul yang penulis teliti, maka diperoleh data dari 11 (sebelas)
orang informan yang diambil secara acak, sebagai berikut :
1. Informan Pertama
Nama

: Auliya Marfuah

Umur

: 24 Tahun

Alamat

: Bentok Darat Kecamatan Bati-bati, Kabupaten

Tanah Laut
Jenis kelamin

: Perempuan

Pekerjaan

: Karyawan Swasta

Pertanyaan :
Apa

yang

anda

wirausaha ?

ketahui

Jawaban:
tentang Wirausaha itu orang yang berani
mengambil risiko untuk melakukan
suatu usaha. Entah usaha dengan
cara offline atau cara online. Mau
jualan makanan ataupun jualan
pakaian, Dll.

Apa pendapat anda tentang menjadi Seseorang menjadi wirausaha itu
wirausahawan ?

bagus,

karena

dapat

mengasah

kemampuannya dalam membuat

suatu usaha. Seseorang bias lebih
kreatif dan juga inovatif, karena
harus mampu bersaing dengan yang
lainnya juga. Ketika apa yang kita
jual sama dengan orang lain tapi
kita punya ciri khas tersendiri,
misalnya yang bias membuat orang
lain lebih tertarik dengan dagangan
kita.
Apakah

anda

wirausahawan ?

berminat

menjadi Ya,

berminat

menjadi

wirausaha.

Apa alasan anda berminat menjadi Saya
wirausahawan ?

saya

berminat

karena

ingin

mempunyai usaha sendiri, dan bias
mempekerjakan orang lain juga.
Karena saat ini kita masih sangat
kekurangan lapangan pekerjaan.
Sehingga jika saya sukses dan
mampu memperbesar usaha saya
maka saya bias memberikan lebih
banyak lagi lapangan pekerjaan
kepada mereka yang membutuhkan.
Namun untuk sekarang bekerja
ditempat

lain

dulu

untuk

mengumpulkan modal.
Jika anda berminat, usaha apa yang Untuk
ingin anda jalankan ?

saat

ini

saya

ingin

menjalankan usaha dengan barang
yang bersifat tahan lama seperti
berjualan

pakaian.

Seperti

kerudung, baju dan perlengkapan
lainnya. Meskipun waktu jualnya
agak lambat tetapi barang tetapi
bias

disimpan

lama,

sehingga

mengurangi kerugian untuk kita
sebagai pemula.
(Wawancara pribadi: Auliya Marfuah, Mei 2020)
2.

Informan ke Dua

Nama

: Antung Ridha Hasanah

Umur

: 24 Tahun

Alamat

: Mahang Sungai Hanyar Rt 01 RW 01, Kecamatan

Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan

: Perangkat Desa

Pertanyaan :

Jawaban:

Apa yang anda ketahui tentang Wirausaha adalah suatu kegiatan atau
wirausaha ?

usaha yang dilakukan oleh seseorang

secara individu
Apa pendapat anda tentang menjadi Menjadi wirausaha berarti bekerja
wirausahawan ?

sendiri, bekerja tanpa mitra, tanpa
atasan,

dan

tanpa

aturan

yang

mengikat.
Apakah anda berminat menjadi Ya, berminat
wirausahawan ?
Apa alasan anda berminat menjadi Menjadi wirausahawan adalah impian
wirausahawan ?

saya sejak dulu, karena modal belum
ada maka saya memilih bekerja dahulu
sambil mengumpulkan modal dan
menambah

pengetahuan

tentang

bidang yang ingin saya jajaki di dunia
wirausaha.
Jika anda berminat, usaha apa yang Usaha menghias seserahan/hantaran
ingin anda jalankan ?

pernikahan

(Wawancara pribadi: Antung Ridha Hasanah, Mei 2020)
3.

Informan ke tiga

Nama

: Milawati

Umur

: 26 Tahun

Alamat

: Bati-bati

Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan

:-

Pertanyaan :

Jawaban:

Apa yang anda ketahui tentang Wirausaha itu kegiatan usaha yang
wirausaha ?

dilakukan

perorangan

maupun

kelompok yang berani mengambil
risiko dalam usaha
Apa pendapat anda tentang menjadi Menjadi
wirausahawan ?

wirausaha

ini

dilakukan

dengan penuh risiko dan ketekunan
dalam menjalankan usaha apa yang
dijalankan. Menjadi wirausaha tidak
hanya risiko tetapi ketekunan dan skill
dalam menjalankan usaha.

Apakah anda berminat menjadi Berminat.
wirausahawan ?
Apa alasan anda berminat menjadi Dengan kemampuan yang dimiliki dan
wirausahawan ?

modal yang mendukung, mengapa
tidak.

untuk

menabung

untuk

keperluan.
Jika anda berminat, usaha apa yang Usaha jahit baju.
ingin anda jalankan ?
(Wawancara pribadi: Milawati, Mei 2020)

sekarang
bisa

sedang
membeli

4.

Informan ke Empat
Nama

: Asiah

Umur

: 24 Tahun

Alamat

: Jl. Manunggal 2, Gang 9, Rt 27, Kelurahan Kebun

Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan.
Jenis kelamin

: Perempuan

Pekerjaan

: Karyawan Swasta

Pertanyaan :

Jawaban:

Apa yang anda ketahui tentang

Wirausaha adalah sebuah kegiatan atau

wirausaha ?

aktivitas
orang

oleh

dalam

seseorang/kelompok
membuat,

mengolah,

memperkenalkan suatu produk baru,
memasarkan

produk

tersebut,

dan

mengatur permodalan atas produk yang
ia buat.
Apa pendapat anda tentang

Pendapat saya tentang menjadi seorang

menjadi wirausahawan ?

wirausahawan adalah sebuah keputusan
yang luar biasa dimana seseorang
mampu

mengambil

keputusan

dan

menanggung risiko atas usaha yang
dilakukan,

menjadi

wirausahawan

berarti seseorang bekerja secara mandiri

dalam artian tidak terkait pada sebuah
persuahaan/pada bos.
Menjadi wirausahawan enaknya bisa
mengatur waktu sendiri, artinya tidak
terkait dengan jam kerja seperti pegawai
kantoran,

selain

itu

menjadi

wirausahawan bias mengatur keuangan
sendiri. Enaknya menjadi wirausahawan
kita bias mendapatkan keuntungan yang
banyak dari produk yang kita pasarkan,
itu jika untung, kalo tidak untung maka
kerugian juga akan di tanggung sendiri.
Apakah anda berminat menjadi

Ya, saya berminat.

wirausahawan ?
Apa alasan anda berminat menjadi Karena saya ingin memiliki sebuah
wirausahawan ?

usaha yang nantinya bisa menunjang
masa tua dan tidak mau bergantung
terlalu
sekarang.

lama

diperusahaan

Dengan

memiliki

saya
usaha

sendiri, saya piker bias mendapatkan
keuntungan melebihi sebagai pegawai
kantoran. Kalo menjadi wirausaha juga
bias membuka lapangan pekerjaan buat

orang

lain.

Saat

ini

belum

ada

menabung untuk modal, tapi nanti
InsyaAllah ingin.
Jika anda berminat, usaha apa

Usaha

memiliki

yang ingin anda jalankan ?

jahit/makanan.

sebuah

rumah

(Wawancara pribadi: Asiah, Mei 2020)
5.

Informan ke lima
Nama

: Anisah

Umur

: 23 Tahun

Alamat

: Martapura

Jenis kelamin

: Perempuan

Pekerjaan

: Admin Finance

Pertanyaan :

Jawaban:

Apa yang anda ketahui tentang Wirausaha adalah aktivitas seseorang
wirausaha ?

dalam menjalankan kewirausahaan.

Apa pendapat anda tentang

Menjadi

menjadi wirausahawan ?

mengntungkan,

seorang

wirausahawan

pertama

kita

itu
bias

menciptakan lapangan kerja baru, kita
bebas berkreasi dan berinovasi. Namun,
menjadi seorang wirausahawan tidaklah
mudah, perlu mental yang kuat saat
menghadapi kegagalan.
Apakah anda berminat menjadi

Iya, saya berminat unhtk menjadi seorang

wirausahawan ?

wirausahawan.

Apa alasan anda berminat

Karena ingin membantu orang lain jika

menjadi wirausahawan ?

usaha saya berkembang pesat, sehingga
mereka

dapat

bekerja,

menjadi

wirausahawan juga tidak terikat dengan
jam kerja dan deadline yang dirasakan
oleh seorang karyawan. Saat ini saya
sedang menabung agar di masa depan
rencana dapat terealisasi, karena kerja
jadi karyawan itu terikat penuh tekanan
dan lain-lain.
Jika anda berminat, usaha apa Usaha fashion dan kuliner.
yang ingin anda jalankan ?
(Wawancara Pribadi: Anisah, Mei 2020)
6.

Informan ke enam
Nama

: Azkia

Umur

: 24 Tahun

Alamat

: Jl. Martapura Lama Km. 8 RT 12

Jenis kelamin

: Perempuan

Pekerjaan

: Karyawan swasta

Pertanyaan :

Jawaban:

Apa yang anda ketahui tentang

Usaha sendiri (tidak dibawah tekanan

wirausaha ?

bos) walaupun dalam bentuk skala kecil,

punya

usaha

sendiri

yang

intinya

menghasilkan keuntungan.
Apa pendapat anda tentang

Sangat

baik,

menjadi wirausahawan ?

meskipun

ingin

usaha

pemiliknya.

Karena

memiliki
kecil

tapi

dengan

wirausaha

itu

perekonomian

masyarakat

mengurangi

juga,
kita
adanya

meningkatkan
sekaligus

pengangguran

(jika

ada

karyawannya).
Apakah anda berminat menjadi

Tentu saja berminat.

wirausahawan ?
Apa alasan anda berminat

Berminat karena banyak keuntungannya

menjadi wirausahawan ?

walau pasti ada juga risikonya. Karena
menjadi wirausahawan itu tidak dibawah
tekanan bos soalnya otomatis kita adalah
bosnya, dan jam kerja juga fleksibel,
keuntungan

sepenuhnya

milik

kita

pribadi, memanagenya kita sendiri, tidak
menjadi bawahan. Walau keuntungan
kecil tapi kita adalah bosnya. Dan saya
dengan mengumpulkan modal sedikitsedikit untuk usaha saya nanti.
Jika anda berminat, usaha apa

Banyak sekali, dimana ada peluang,

yang ingin anda jalankan ?

tetapi lebih tertarik ke barang jadi
langsung.

(Wawancara pribadi: Azkia, Mei 2020)
7.

Informan ke Tujuh
Nama

: Eka Sri Yulianti

Umur

: 25 Tahun

Alamat

: Gambut

Jenis kelamin

: Perempuan

Pekerjaan

: IRT

Pertanyaan :

Jawaban:

Apa yang anda ketahui tentang

Kegiatan

yang

dilakukan

wirausaha ?

pengusaha/pedagang/pekerja

seorang
yang

mencari sebuah profit dan berkah.
Apa pendapat anda tentang

Baiki, selama yang jadi usaha itu halal,

menjadi wirausahawan ?

tidak ada mudharat, dan aku mendukung
jika ada seseorang ingin berwirausaha.

Apakah anda berminat menjadi

Berminat sekali, asal ada peluang,

wirausahawan ?

modal, kerja keras dan kesabaran.

Apa alasan anda berminat

Pertama, aku sendiri yang mengatur

menjadi wirausahawan ?

tatacara penjualan,menghitung keuangan,
agar sesuai yang dianjurkan oleh Nabi.
Tapi, bukan berarti orang yang menjadi
karyawan dalam sebuah perdagangan itu

tidak baik. Karyawan itu kan yang
membantu

wirausahawan

kalau

jasa

mereka dibutuhkan dan mendapatkan gaji
yang sesuai dengan keahliannya sendiri.
Aku sebagai IRT belum bekerja dan
mendapatkan gaji sendiri, namun selalu
menanbung setiap hari 10ribu dari uang
belanja harian, agar dimasa depan bisa
memiliki usaha sendiri.
Jika anda berminat, usaha apa

Usaha yang pertama dari kecil-kecilan

yang ingin anda jalankan ?

dulu, tapi bermacam usaha, yaitu poncel,
laundry, pedagang kue dan nasi.

(Wawancara pribadi: Eka Sri Yulianti, Mei 2020)
8.

Informan ke Delapan
Nama

: Dewi Husnatul Latifah

Umur

: 23 Tahun

Alamat

: Jl. Manggis, Gang Taufik No. 9/17 RT. 03

Jenis kelamin

: Perempuan

Pekerjaan

: Pegawai Swasta

Pertanyaan :

Jawaban:

Apa yang anda ketahui tentang

Wirausaha

adalah

wirausaha ?

mencakup

produksi,

meningkatkan

nilai

kegiatan

yang

memasarkan,
produk

dan

menjualnya.
Apa pendapat anda tentang

Banyak tantangan dan perlu keberanian

menjadi wirausahawan ?

untuk menjadi wirausaha, selain memiliki
kemampuan

dan

pengetahuan

yang

memadai juga harus mengetahui keadaan
pasar target kita untuk berwirausaha.
Apakah anda berminat menjadi

Iya saya berminat menjadi wirausaha.

wirausahawan ?
Apa alasan anda berminat

Karna saya tidak harus terikat pada suatu

menjadi wirausahawan ?

kelompok atau perusahaan dan wirausaha
juga bisa menambah

wawasan dan

kemampuan kita. Untuk modal rencana
ingin menabung, namun belum bisa karna
masih ada hal lain yang lebih penting.
Jika anda berminat, usaha apa

Saya ingin menjual secara ritael bahan-

yang ingin anda jalankan ?

bahan pangan yang menjadi kebutuhan
manusia.

(Wawancara pribadi: Dewi Husnatul Latifah, Mei 2020)
9. Informan ke Sembilan
Nama

: Ainun Na’imah

Umur

: 24 Tahun

Alamat

: Pelaihari

Jenis kelamin

: Perempuan

Pekerjaan

: Bank BRI BUMN

Pertanyaan :

Jawaban:

Apa yang anda ketahui tentang

Wirausaha menurut saya adalah cara

wirausaha ?

seseorang bekerja swasta dengan cara
sendiri dan menggunakan dana sendiri,
kelompok, atau pinjaman.

Apa pendapat anda tentang

Bagus untuk menjadikan diri lebih baik

menjadi wirausahawan ?

lagi.

Apakah anda berminat menjadi

Ya

wirausahawan ?
Apa alasan anda berminat

Berwirausaha dapat menjadi pekerjaan

menjadi wirausahawan ?

menjanjikan

apabila

mempunyai

pengalaman dan hal-hal lainnya yang
mnendukung.

Berwirausaha

membuat

saya berminat karena saya sendiri yang
akan

mengatur

segalanya,

tidak

diperintah orang lain. Aku punya prospek
kedepan, tapi karna kerja fulltime, saat
ini aku masih mengumpulkan modal dan
mencari info dan ilmu tentang usaha
dengan orang-orang yang sudah punya
usaha.
Jika anda berminat, usaha apa

Usaha kuliner, usaha fashion, usaha atk.

yang ingin anda jalankan ?
(Wawancara pribadi: Ainun Na’imah, Mei 2020)
10. Informan ke Sepuluh
Nama

: Ahmad Hendriannur

Umur

: 23 Tahun

Alamat

: Jl. Mandumai Sampit

Jenis kelamin

: Laki-laki

Pekerjaan

: Pegawai Swasta

Pertanyaan :

Jawaban:

Apa yang anda ketahui tentang

Wirausaha

adalah

seseorang

yang

wirausaha ?

inovatif, kreatif, produktif, dan pandai
melihat peluang bisnis di sekitarnya.
Banyak diantara mereka yang berani
mengambil resiko untuk membangun
suatu usaha.

Apa pendapat anda tentang

Menjadi wirausahawan pastinya harus

menjadi wirausahawan ?

memiliki sikap yang berani beda. Dalam
artian harus memiliki prinsip yang
teguh dalam memulai suatu usahanya.
Beda pemikiran, inovasi, dan usaha.
Sebab meskipun ada beberapa orang
yang memiliki sebuah usaha yang sama,
jika tidak dibarengi dengan sikap beda

ini, maka orang itu tidak layak disebut
sebagai wirausahawan. Dan bahkan bisa
terjerumus kea rah “plagiat” yang justru
dapat merugikan diri sendiri maupun
orang lain.
Apakah anda berminat menjadi

Saya berminat menjadi wirausahawan.

wirausahawan ?
Apa alasan anda berminat menjadi Saya berminat. Akan tetapi, meskipun
wirausahawan ?

saya mempunyai ide-ide untuk memulai
sebuah usaha, hal ini tidak akan bisa
tercapai jika tidak ada tekad. Saya
merasa

bahwa

apalah

arti

sebuah

pemikiran jika tidak kita kerjakana. Dan
pastinya untuk memulai sebuah usaha
diperlukan MODAL. Dan saat ini saya
berusaha mengumpulkan uang dari hasil
gaji saya perbulan sebagai pegawai
swasta di sebuah perusahaan swasta.
Jika anda berminat, usaha apa

Usaha yang ingin saya jalankan adalah

yang ingin anda jalankan ?

usaha kuliner dan travel. Akan tetapi,
dikarenakan saat ini tengah terjadi
pandemic

Covid-19,

saya

ingin

berfokus pada sebuah usaha yang

berkaitan dengan obat-obatan maupun
alat-alat kesehatan, bahkan tak menutup
kemungkinan

saya

ingin

membuka

usaha jamu dan obat-obatan tradisional.
(Wawancara pribadi: Ahmad Hendriannur, Mei 2020)
11. Informan ke Sebelas
Nama

: Halimah

Umur

: 26 Tahun

Alamat

: Jl. A. Yani, Ujung Baru.

Jenis kelamin

: Perempuan

Pekerjaan

:-

Pertanyaan :

Jawaban:

Apa yang anda ketahui tentang

Yang saya ketahui tentang wirausaha

wirausaha ?

adalah suatu usaha yang dilakoni oleh
seseorang dalam berwirausaha dalam
menciptakan inovasi-inovasi baru dalam
sebuah usaha.

Apa pendapat anda tentang

Pendapat

saya

tentang

menjadi

menjadi wirausahawan ?

wirausahawan adalah suatu pilihan yang
tepat dan bagus untuk dijalankan.

Apakah anda berminat menjadi

Ya

saya

berminat

wirausahawan ?

wirausahawan sukses.

menjadi

Apa alasan anda berminat menjadi Alasan saya berminat karena sekarang

wirausahawan ?

jaman semakin berkembang dan maju
jadi kita juga harus menjadi pribadi
yang lebih baik lagi.

Jika anda berminat, usaha apa

Usaha kuliner.

yang ingin anda jalankan ?
(Wawancara pribadi: Halimah, Mei 2020)

B. ANALISIS DATA
Saat ini persaingan di dunia kerja semakin ketat dan pengangguran di
Indonesia juga semakin banyak. Hal ini ditambah pula dengan semakin
banyaknya perusahaan besar maupun kecil yang melakukan pemutusan hubungan
kerja (PHK), mempensiunkan karyawan-karyawannya secara dini, dan bahkan
menutup atau merelokasikan usahanya ketempat lain. Hal itu membuat tingkat
persaingan para lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan semakin
ketat.
Mengandalkan seluruhnya kepada pemerintah untuk membuka lapangan
kerja baru tidaklah mungkin. Menunggu investor luar negeri untuk berinvestasi ke
Indonesia memerlukan waktu cukup lama, dan mengharapkan investor dalam
negeri dalam kondisi seperti ini sangatlah berat. Untuk itu, sektor pendidikan
diharapkan ikut berperan mengubah pola pikir dan paradigma para mahasiswa
agar berorientasi menciptakan lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan.
(Sadono Sukirno dkk, 2004)

Para lulusan universitas hendaknya jangan semata-mata mengharapkan
dapat bekerja selepas kuliah. Tetapi, harus juga dapat menciptakan lapangan kerja
baru. Mahasiswa harus sadar bahwa kini kesenjangan antara jumlah lapangan
kerja yang tersedia dengan jumlah lulusan universitas cukup lebar. Akibatnya,
lapangan kerja tidak mampu menampung lulusan dan terjadilah deret
pengangguran kaum terdidik. (Hamdani, 2010)
Salah satu yang menjadi alasan mengapa penulis meneliti minat tentang
menjadi wirausahawan adalah untuk mengetahui apakah para informan yang
merupakan sarjana Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin berminat menjadi
wirausahawan, apa alasan mereka berminat dan faktor apa saja yang
mempengaruhi minat tersebut. Mengingat Indonesia saat ini membutuhkan lebih
banyak wirausahawan baru untuk penguatan struktur ekonomi, dan salah satu
jalan untuk mengatasi krisis adalah menggerakkan roda ekonomi dengan
berwirausaha.
Agar lebih sistematis, maka analisis data ini disajikan sesuai dengan
rumusan masalahnya.
1. Apakah Sarjana Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin berminat
untuk menjadi wirausahawan ?
Minat secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk
memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang
menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Minat juga
merupakan sesuatu yang harus pada hal-hal konkret. Karena sebenarnya minat
masih merupakan hal yang abstrak. Upaya kita dalam membedakan minat inilah

yang dituntut dalam Islam, jika kita memiliki minat yang besar terhadap sesuatu
namun tidak melakukan upaya untuk meraih, mendapatkan atau memilikinya
maka minat itu tidak ada gunanya. (Abdul Rahman Shaleh & Muhib Abdul
Wahab, 2004)
Ada 3 faktor yang menyebabkan timbulnya minat, yaitu: 1) dorongan dari
dalam diri individu, misal dorongan untuk makan. 2) Motif social, dapat menjadi
faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, 3)
Faktor emosional, minat yang mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.
(Syah, Psikologi Belajar, 2006)
Bekerja dan berusaha (termasuk wirausaha) merupakan keniscayaan dalam
kehidupan manusia. Keberadaan manusia di muka bumi sebagai “khalifah fil
ardhi” dimaksudkan untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang
lebih baik. (Abdullah, 2011)
Firman Allah dalam Q.S. Hud : 61 :










  

“Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu
pemakmurnya,,”. (Departemen Agama RI, 2005)
Wirausahawan (entrepreneur) adalah orang yang berjiwa berani
mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berani
menanggung risiko berarti bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa
diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi ketidakpastian. (Echdar,
2013)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 11 (sebelas) orang
informan melalui media daring (WhatsApp) yang merupakan para Sarjana
Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Penulis mendapati bahwa
seluruhnya menyatakan berminat menjadi wirausahawan. Dan dari 11 orang
informan, 8 orang di antaranya melakukan langkah nyata sebagai upaya untuk
mewujudkan minat tersebut, seperti menabung untuk modal membuka usaha suatu
hari nanti. Modal merupakan unsur utama dan pertama dalam berwirausaha.
Sedangkan 2 informan lainnya mengatakan masih rencana, karena banyak
keperluan lain yang lebih penting untuk sekarang.
2. Apa saja alasan sarjana Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin
berminat menjadi wirausahawan ?
Tiga orang informan AM, AS dan ANI beralasan ingin punya usaha
sendiri yang bisa menunjang masa tua, ingin membantu orang lain dan ingin
membuka lapangan kerja.
Salah satu yang menjadi manfaat wirausaha adalah memiliki peluang
untuk meraih keuntungan optimal. Ingin membantu orang lain, “Tangan di atas
lebih baik dari tangan di bawah” (HR. Bukhari dan Muslim), (dengan bahasa yang
sangat simbolik ini Nabi mendorong umatnya untuk kerja keras supaya memiliki
kekayaan, sehingga dapat memberikan sesuatu pada orang lain). (Aprijon, 2013).
Membuka lapangan kerja, dengan membuka lapangan kerja otomatis telah
mengurangi angka pengangguran, seperti yang Burch (1986) sebutkan dampak
social dari adanya wirausaha, yaitu menciptakan lapangan kerja. (Echdar, 2013)

Empat orang, yaitu informan AZ, ESY, DHL dan AN beralasan ingin
mengatur sendiri usahanya, tidak terikat pada suatu kelompok dan tidak dibawah
perintah orang lain.
Salah satu manfaat dari wirausaha adalah memberikan peluang dan
kebebasan untuk mengandalikan nasib sendiri. Mengatur sendiri bagaimana usaha
itu akan berjalan dan untuk tujuan apa usaha itu dibangun, tak terikat pada suatu
kelompok atau perusahaan seperti karyawan, dan tidak dibawah tekanan orang
lain. Menurut saiman, mengutamakan kebebasan dalam bekerja adalah salah satu
karakteristik wirausahawan, dimana mereka sangat mementingkan kepuasan
pribadi dalam bekerja, seperti dapat mengatur usaha secara fleksibel dan
membentuk struktur organisasi sesuai dengan keinginan. (Saiman, 2009)
Dua orang, yaitu informan AH dan M beralasan dengan tekad dan
kemampuan yang dimiliki, serta modal yang mendukung, mengapa tidak.
Salah satu dari sifat yang harus dimiliki oleh wirausahawan adalah berani.
Keberanian adalah modal utama dalam berusaha, terutama berani dalam
memutuskan untuk mengubah paradigma bahwa setelah selesai kuliah bukan
menjadi pegawai atau orang gajian, tetapi berani menjadi wirausaha/pebisnis
(Echdar, 2013). Kemampuan menjadi salah satu faktor penting yang
mempengaruhi minat ingin menjadi wirausahawan, yaitu faktor pendidikan
kewirausahaan, satu program pendidikan yang menggarap aspek kewirausahaan
sebagai bagian penting dalam pembekalan kompetensi anak didik. (Saroni, 2012).
Sedangkan modal merupakan unsur utama dan pertama, namun bukan berarti
menjadi penghalang untuk memulai berwirausaha.

Satu orang, yaitu informan H beralasan ingin menjadi pribadi yang lebih
baik, dengan menjadi wirausahawan banyak hal baik yang dapat dilakukan.
Seperti yang disebutkan sebelumnya oleh Burch (1986), salah satu dari dampak
social dari adanya wirausaha adalah menciptakan lapangan kerja, dengan
terbukanya lapangan kerja baru, sama dengan mengurangi angka pengangguran,
memberikan pekerjaan pada orang-orang yang membutuhkan, dan membantu
mengurangi angka kemiskinan.
خير ا لنا س ء ا نفعهم للنا س
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”
(HR. ath-Thabrani).
Firman Allah dalam Q.S. Al-Isra’ : 7 :
   
 

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu
sendiri,,” (Departemen Agama RI, 2005)
ومن كا ن في حا جة ءا خيه كا ن ا هلل في حا جته
“Dan barang siapa (yang bersedia) membantu keperluan saudaraanya,
maka Allah (akan senantiasa) membantu keperluannya.” (HR. Bukhari)

Satu orang, yaitu informan ARH beralasan menjadi wirausahawan adalah
impian sejak dulu. Salah satu dari manfaat wirausaha menurut Thomas W.
Zimmerer et al (2005) adalah memberi peluang dan kebebasan untuk
mengendalikan nasib sendiri. Dengan memiliki usaha sendiri akan memberikan
kebebasan dan peluang bagi pebisnis untuk mencapai tujuan hidupnya. Pebisnis

akan mencoba memenangkan hidup mereka dan memungkinkan mereka untuk
memanfaatkan bisnisnya guna mewujudkan cita-citanya. (Echdar, 2013)
Dari berbagai alasan diatas, tentu tak lepas dari faktor-faktor yang
mempengaruhi minat ingin menjadi wirausahawan, yaitu : faktor pendidikan
kewirausahaan, satu program pendidikan yang menggarap aspek kewirausahaan
sebagai bagian penting dalam pembekalan kompetensi anak didik. Faktor lainnya
adalah Ekspetasi pendapatan, Ekspetasi atau harapan akan penghasilan yang lebih
baik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi apakah seseorang ingin
menjadi wirausaha atau tidak. Jika seseorang berharap untuk mendapatkan
pendapatan yang lebih tinggi dengan menjadi seorang wirausaha, maka ia akan
semakin terdorong untuk menjadi seorang wirausaha. Dan yang terakhir adalah
faktor kebebasan dalam bekerja, mengutamakan kebebasan dalam bekerja adalah
salah satu karakteristik wirausahawan, dimana mereka sangat mementingkan
kepuasan pribadi dalam bekerja, seperti dapat mengatur usaha secara fleksibel dan
membentuk struktur organisasi sesuai dengan keinginan.
Wirausahawan harus mengikuti nasihat Harvey Mckey. Menurut Mckey:
“Carilah dan dirikan usaha yang anda sukai dan anda tidak akan pernah merasa
terpaksa harus bekerja seharipun dalam hidup anda”. Hal yang menjadi
penghargaan terbesar bagi wirausahawan bukanlah tujuannya, melainkan lebih
kepada proses dan atau perjalanannya.
Islam juga memberikan kebebasan dalam memilih pekerjaan yang sesuai
dengan kecenderungan dan kemampuan setiap orang. Namun, memberikan

batasan-batasan untuk tetap meletakkan prinsip-prinsip dan menekankan nilainilai yang harus dijaga oleh setiap muslim.
Setidaknya ada 4 karakteristik wirausahawan muslim yang harus para
informan miliki dalam berwirausaha, yaitu: 1) shiddiq ( jujur), dalam Islam
seorang wirausahawan harus bersifat jujur dalam menjalankan bisnisnya, tidak
dibenarkan ada unsur penipuan terlebih-lebih dari sudut timbangan.. 2) Amanah
(dipercaya), dalam dunia bisnis seorang usahawan akan banyak melakukan
transaksi, karenanya salah satu etika bisnis dalam Islam adalah memiliki sifat
amanah (dipercaya). 3) Tabligh (memiliki

sifat

komunikatif), seorang

wirausahawan dituntut untuk mampu berbicara secara komunikatif terutama
dalam

memperkenalkan

produk-produk

maupun

jasa-jasa

yang

ingin

ditawarkannya. 4) fathanah (memiliki kecerdasan), bagi seseorang yang ingin
terjun ke dalam dunia usaha (bisnis) pentingnya memiliki sifat fathanah, orang
yang cerdas akan memiliki pemikiran yang inovatif dan kreatif, dan pada
gilirannya ia akan mudah membaca dengan cepat terhadap peluang yang ada,
sekaligus dapat mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang akan dihadapi,
karenanya seorang “wirausaha melalui proses kreatif dan inovatif akan
menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa yang kemudian menciptakan
berbagai keunggulan termasuk kemampuan bersaing”.

