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Ringkasan
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas bahwa semangat kewirausahaan mahasiswa  disebabkan oleh berbagai macam faktor. Semangat itu tidak terlepas dari dukungan dan motivasi dari komunitas di mana mahasiswa itu beraktivitas dan bergaul dengan lingkungannya, tidak terkecuali kampus sebagai sebuah komunitas. Penelitian ini ingin mencari jawaban atas pertanyaan, yakni: Bagaimana semangat mahasiswa dalam berwirausaha di Universitas Airlangga?
	Secara teoritis studi ini dijelaskan dengan menggunakan perspektif teori ekonomi pasar oleh Clifford Geertz tentang bagaimana perbandingan antara etos dan praktik perdagangan di Jawa dan di Bali. Secara empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan untuk studi ini adalah studi kasus, dan penarikan informannya melalui Snowball Sampling, dan didapat sebelas informan mahasiswa Universitas Airlangga yang berwirausaha.
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang berwirausaha menerapkan semangat kewirausahaannya atas kontribusi yang diperolehnya melalui latar belakang dan dukungan keluarga serta faktor lingkungan pergaulan yang menumbuhkan semangat mahasiswa dalam berwirausaha. Keinginan dan tujuan untuk berwirausaha tersebut tidak hanya karena tujuan ekonomi semata tetapi juga dengan tujuan tentang banyak hal seperti mencapai cita-cita serta keinginan untuk menyenangkan orang tua, ingin terkenal karena keahliannya, ingin bermanfaat bagi orang lain, dan yang paling utama adalah ingin menyalurkan hobinya.
Kata Kunci : Semangat, Kewirausahaan, Mahasiswa
Summary
The background of this research is reality that the spirit of entrepreneurship students caused by various factors. The spirit of entrepreneurship by students cannot be separated from the support and motivation of a community in which students move and associate with the environment, not least college as a community should take to contribute. Hence, this research seeking answers to one question, namely: How does the spirit of students in entrepreneurship at the University of Airlangga.
This article is reading theoretically explained using the theory of market economics perspective by Clifford Geertz on how the comparison between the ethos and practice of trade in Java and Bali (between individualism and the rationality of the market economy without the ability of economic organizations on the one hand, the ability to deal with economic organizations without individualism and free market economic rationality on the other). Empirically, this study used a qualitative approach. The method used to address existing problems that use this type of case study, by sampling through Snowball Sampling. In the process of collection, the data taken from the eleven informants Airlangga University students are become entrepreneurs.
The results of this study indicate that students who apply entrepreneur with the spirit of entrepreneurship for contributing background gained through family support and social environmental factors that promote the spirit of student entrepreneurship. The desire and goal to entrepreneurship is not only caused of purely economic purposes but also for the purpose of many things such as achieving goals and the desire to please the parents, want to be famous because of his skills, to benefit others, and the main thing is to channelizing his hobbies.
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Pendahuluan
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga tahun 2011 jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2011 mencapai 19,76 juta orang, berkurang sekitar 0,49 juta orang dibanding angkatan kerja Februari 2011 sebesar 20,25 juta orang, dan lebih tinggi 0,23 juta orang dibanding Agustus 2010. Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Timur pada Agustus 2011 mencapai 18,94 juta orang, berkurang sekitar 0,47 juta orang dibanding keadaan Februari 2011 sebesar 19,41 juta. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada Agustus 2011 mencapai 4,16 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan TPT Februari 2011 sebesar 4,18 persen dan TPT Agustus 2010 sebesar 4,25 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2011 mencapai 69,49 persen sedikit menurun dibandingkan TPAK bulan Februari 2011 yang sebesar 71,39 persen. Melihat perbandingan penduduk yang bekerja bulan Agustus 2011 terhadap Februari 2011 penurunan terjadi pada Sektor Pertanian (696,81 ribu orang) dan Sektor Jasa Kemasyarakatan (151,51 ribu orang). Dan peningkatan terjadi pada Sektor Industri (141,45 ribu orang), Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi (11,63 ribu orang), dan Sektor Lainnya yang terdiri dari Sektor Pertambangan, Listrik, Gas dan Air, Konstruksi, Keuangan (229,56 ribu orang). Dibandingkan dengan keadaan Februari 2011, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor formal pada Agustus 2011 mengalami peningkatan sebesar 405,57 ribu orang, sedangkan penduduk yang bekerja pada sektor informal turun sebesar 871,25 ribu orang. (Badan Pusat Statistik Tahun 2011)
Realitas bahwa sangat tingginya angka pengangguran terdidik yang semakin memprihatinkan dan sangat terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada, nampaknya masih belum mampu menyadarkan atau menggugah mahasiswa untuk mengubah orientasinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar lulusan Perguruan Tinggi masih berorientasi sebagai pencari kerja (job seeker) daripada sebagai pencipta kerja (job creator). Hal ini terjadi karena sistem pembelajaran di berbagai perguruan tinggi masih terfokus pada bagaimana menyiapkan para mahasiswa yang cepat lulus dan mendapatkan pekerjaan, bukannya lulusan yang siap menciptakan pekerjaan. Indikasinya adalah banyak lulusan yang walaupun berpengetahuan tinggi tetapi kurang mampu mensejahterakan diri dan lingkungannya. Oleh karenanya pendidikan tinggi di Indonesia perlu lebih menyiapkan lulusannya menjadi sarjana yang mampu hidup mandiri, berkreasi, memanfaatkan sains dan teknologi serta seni yang telah dipelajarinya.
Untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan meningkatkan aktivitas kewirausahaan, Universitas Airlangga telah mengembangkan sebuah program untuk mendukung terciptanya lulusan perguruan tinggi yang lebih siap bekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan, yaitu Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) yang merupakan program prioritas yang diprakarsai oleh Dikti dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi termasuk Universitas Airlangga. (Program Pembinaan Karir Dan Kewirausaan Universitas Airlangga)
Kewirausahaan adalah suatu program unggulan dengan latar belakang seperti yang diketahui di Indonesia mengalami kelebihan jumlah tenaga kerja pada saat ini sedangkan jumlah lapangan pekerjaan sangat terbatas. Dengan adanya program ini ditujukan bagi para lulusan Perguruan Tinggi nantinya bukan lagi menjadi Job Seeker tetapi menjadi Job Creator tidak terkecuali UNAIR. Akan tetapi pada kenyataanya tidak semua mahasiswa UNAIR memiliki semangat atau dengan kata lain tidak semua mahasiswa tersebut tumbuh semangat dalam berwirausaha meskipun terdapat program kewirausahaan tersebut. Masih banyaknya mahasiswa yang pilih-pilih pekerjaan, alasannya adalah banyak hal salah satunya adalah faktor gengsi mahasiswa yang merasa berpendidikan tinggi dan merasa kurang pantas untuk menjadi seorang wirausaha.
Jiwa dan semangat kewirausahaan memainkan peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis dan ekonomi dewasa ini. Apalagi, belakangan ini elemen pemerintahan dan intelektual sangat menekankan pentingnya jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Semangat kewirausahaan dianggap perlu dibangun sejak dini sebagai fondasi di masa depan agar lapangan pekerjaan semakin terbuka lebar dengan iklim bisnis yang penuh dengan inovasi. Mahasiswa sebagai salah satu kaum intelek dan tulang punggung reformasi di masa depan, merupakan kalangan yang dipandang perlu membekali diri dengan semangat dan jiwa berwirausaha. Mahasiswa ditantang untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan cara-cara dan ide yang inovatif.
Trend mahasiswa yang berwirausaha saat ini adalah fenomena yang menarik untuk diteliti oleh karena itu mengapa penelitian ini memfokuskan kepada mahasiswa yang berwirausaha karena ketika realitas yang ada sekarang  ini mahasiswa yang seharusnya kegiatannya adalah untuk belajar tetapi realita yang terjadi adalah mahasiswa ini berwirausaha di sela-sela kesibukannya untuk menempuh pendidikan. Seperti diketahui visi kampus adalah bagaimana kampus sebagai pencipta lapangan kerja (job creator) bukan sebagai pencari kerja (job seeker). Selain itu salah satu program unggulan kampus yaitu Program Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan atau biasa disingkat PPKK merupakan salah satu program yang tujuannya antara lain adalah membina dan mengembangkan karir mahasiswa dan alumni.
Jiwa kewirausahaan yang dibangun sekarang ini akan dirasakan manfaatnya pada masa yang mendatang. Dengan semangat yang dipersiapkan ini, mahasiswa diharapkan dapat menciptakan sendiri lapangan kerjanya, sehingga agent of changes dengan ini tidak lagi mencari pekerjaan, tapi justru membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Semangat untuk mencipta ini harus dilengkapi pula dengan inovasi-inovasi yang bermanfaat, sehingga nantinya dunia usaha akan dapat bersaing dan memberikan iklim investasi yang baik.
Berdasarkan pada latar belakang masalah dan realitas diatas, maka beberapa masalah yang akan dikaji dalam artikel ini adalah : Bagaimana semangat mahasiswa Universitas Airlangga dalam berwirausaha. Dan tujuan dalam artikel yang berjudul “Semangat Wirausaha Di Kalangan Mahasiswa: Studi Kasus Pada Mahasiswa Pelaku Wirausaha di Universitas Airlangga” terdapat dua tujuan yang ingin dicapai yang secara umum penulisan ilmiah ini bertujuan untuk dapat menjawab permasalahan yang dikaji yaitu bagaimana semangat mahasiswa Universitas Airlangga dalam berwirausaha. Selain terdapat tujuan di atas, dalam penulisan ilmiah ini terdapat tujuan umum adalah yakni: 

	Menumbuhkembangkan budaya kewirausahaan di kalangan mahasiswa untuk mendorong terciptanya wirausaha baru.
	Memberikan motivasi bagi para mahasiswa untuk berwirausaha sesuai dengan minat dan atau bidang keahlian yang ditekuni.

Secara khusus penulisan artikel ini bertujuan untuk menemukan bukti-bukti empirik guna menjawab permasalan penelitian sebagaimana telah dipaparkan di muka. Secara rinci artikel ini menemukan bukti antara lain tentang : Semangat mahasiswa dalam berwirausaha yang dilatar belakangi oleh lingkungan keluarga, pergaulan dan lingkungan di mana mahasiswa tersebut beraktivitas. 
Manfaat dalam artikel yang berjudul “Semangat Wirausaha Di Kalangan Mahasiswa: Studi Kasus Pada Mahasiswa Pelaku Wirausaha di Universitas Airlangga” terdapat dua manfaat yaitu: manfaat secara akademis dan praktis sebagai berikut : 
	Penulisan artikel ini diharapkan dapat menambahkan khasanah keilmuan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan penulisan karya ilmiah di bidang ilmu sosial terutama sosiologi.
	Penulisan artikel ini juga dimaksudkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penulisan-penulisan karya ilmiah selanjutnya dengan topik yang sama mengenai kewirausahaan di kalangan mahasiswa.
	Penulisan ini diharapkan dapat menjelaskan teori-teori yang telah ada akan pentingnya kewirausahaan di kalangan mahasiswa.
	Penulisan artikel ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pembaca dalam pemahaman tentang berwirausaha.
	Penulisan artikel ini diharapkan juga dapat membantu kampus untuk ikut andil dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa pelaku wirausaha.


Tinjauan Pustaka
Secara teori masalah tentang kewirausahaan dalam perspektif sosiologi dibahas secara klasik oleh :
	Max Weber : dalam bukunya Max Weber tentang Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, Weber menjelaskan bagaimana menghubungkan agama sebagai sebuah semangat bagi kaum Protestan dalam bekerja terutama berwirausaha.

Clifford Geertz : Geertz dalam bukunya Penjaja dan Raja (Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Di Indonesia) bahwa bagaimana setting komunitas sebagai pembentuk semangat dalam berwirausaha yaitu komunitas di Mojokunto dan komunitas di Tabanan. Kemudian dipinjam untuk menganalisis sebuah kasus oleh Mohamad Sobari dalam penelitiannya di Suralaya tentang Kesalehan dan Tingkah Laku Ekonomi. Berikut ini penjelasan tentang Teori ekonomi Bazar menurut Clifford Geertz :
Menurut Clifford Geertz Pasar (yang barangkali dari kata Parsi “Bazar” lewat Bahasa Arab) adalah suatu pranata ekonomi dan sekaligus cara hidup, suatu gaya umum dari kegiatan ekonomi yang mencapai segala aspek dari masyarakat Mojokunto, dan suatu dunia sosial budaya yang hampir lengkap dalam sendirinya. Seperti pertanian bagi seorang petani, maka perdagangan kecil-kecilan bagi seorang pedagang merupakan latar belakang yang permanen di mana hampir segala kegiatannya dilakukannya. Pasar adalah lingkungan yang dari sudut pandangannya merupakan gejala alami dan juga gejala kebudayaan dan keseluruhan dari kehidupannya dibentuk oleh pasar itu.
Jadi yang dimaksud dengan pasar bukanlah lapangan khusus dengan bangau-bangau dan bangsal-bangsal yang terletak di tengah-tengah kota, di mana (seperti kata seseorang mengenai emporium purba) orang diperbolehkan tipu menipu setiap kali, melainkan seluruh pola dari kegiatan pengolahan dan penjajaan secara kecil-kecilan yang menjadi ciri Mojokunto pada umumnya. Pasar tempat orang berjual beli itu memang klimaks dari pola ini, fokus dan pusatnya, tetapi ini bukan keseluruhan dari pola tersebut. Gaya perdagangan pasar itu meresap keseluruh kawasan Mojokunto, dan hanya di desa-desa yang paling terpencil saja pengaruhnya agak menipis. (Geertz , 1963 : 30-31)
Para ahli ekonomi melihat pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses yang menyangkut perubahan-perubahan antar variabel ekonomi, yang akhirnya tercermin dalam besarnya pendapatan perkapita masyarakat. Ini merupakan hasil suatu revolusi, yang pada gilirannya akan mendesakkan suatu gabungan kekuatan yang kritis dari berbagai variabel ekonomi yang akan menimbulkan ada atau tidak adanya proses lepas landas. Pandangan demikian banyak dimitoskan oleh sebagian besar Negara berkembang yang sangat bernafsu mempercepat pertumbuhan ekonominya, termasuk Indonesia.
Untuk penyelidikan lapangan yang ditujukan pada usaha-usaha penjawaban pertanyaan tadi, Geertz kemudian memilih kedua kota kecil Mojokunto dan Tabanan sebagai obyek penyelidikannya. Masyarakat kedua kota kecil ini menurut Geertz menunjukkan banyak persamaan yang kuat, meskipun keduanya juga ditandai oleh perbedaan-perbedaan kebudayaan dan struktur sosial yang penting, jelasnya oleh perbedaan-perbedaan kebudayaan dan struktur sosial di Jawa dan Bali. Di mana untuk yang terdahulu kehidupan ekonomi pasar telah cukup lama dikenal, sedangkan untuk yang terakhir ini ekonomi semacam itu baru saja muncul. 
Pengamatan yang lama dan intensif di kedua kota tersebut  kemudian menunjukkan kepada Geertz bahwa melalui proses sejarah pertumbuhan yang berbeda telah menghasilkan segolongan kaum entrepreneurs yang mempunyai sikap dan tingkah laku ekonomi yang serupa. Di Mojokunto golongan ini muncul dari kaum Santri yang berpikiran maju, yang memasuki sektor perdagangan umumnya sebagai pedagang kecil, bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah sekelilingnya dan kota itu sendiri. Di Tabanan, golongan ini muncul sesudah revolusi fisik, ketika kemerdekaan mulai menimbulkan ancaman-ancaman langsung atas kehidupan para ningrat penguasa, yang kemudian menimbulkan desakan pada golongan ningrat ini untuk melakukan perubahan-perubahan yang fundamental dalam sikap hidup dan tingkah lakunya.
Kemudian persamaan-persamaan yang tampak mencolok dalam fakta-fakta berikut tentang perbedaan latar belakang di kedua tersebut adalah :
	Pada kedua masyarakat tersebut tampak terjadinya perubahan-perubahan yang memungkinkan munculnya economic rationality dan kemudian penggunaannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Pada kedua masyarakat itu kemudian timbul suatu proses pertumbuhan dari nilai-nilai baru semacam economic ethic yang memberikan keleluasaan kepada economic rationality untuk memainkan peranannya dalam kehidupan masyarakat.

Dengan caranya masing-masing yang tentunya banyak ditentukan oleh perbedaan-perbedaan kebudayaan dan struktur sosial di kedua masyarakat kedua proses perubahan di atas ternyata telah dapat diabsorbir oleh kedua masyarakat tersebut. Tetapi juga perbedaan-perbedaan ini telah telah turut menentukan apa-apa yang menjadi faktor-faktor penghambat dari pertumbuhan seterusnya dari golongan entrepreneurs ini. Geertz menyebut kekuasaan pluralistic collectivism pada masyarakat Bali, sebagai kemungkinan penghambat. Di Jawa hambatan itu mungkin akan timbul dari kelemahan organisatoris pedagang-pedagang kecil tersebut. ( Geertz , 1963 : xi-xvi)
Di dalam buku Kesalehan dan Tingkah Laku Ekonomi menguraikan dan menganalisis pola kehidupan pedesaan setelah lenyapnya perekonomian berdasar pertanian karena digusur industrialisasi, dan munculnya kegiatan komersial sebagai alternatif untuk bertahan hidup.
	Agama, sebagai konsep yang dinamis, karena memiliki kemampuan membebaskan, ternyata punya peranan penting dalam mewujudkan hubungan yang positif antara kesalehan dan perilaku ekonomi mereka.
	Di dalam buku ini ada dua dimensi yang dibongkar oleh Mohamad Sobari yaitu :
	Dimensi realitas empiris masyarakat.

Dimensi ajaran agama yang fungsional.
Sobari meninjau latar belakang umum komunitas Suralaya. Setelah melihat bagaimana komunitas ini, sebagai bagian dari Betawi secara keseluruhan, telah secara sistematis dimarginalisasikan oleh dunia luar yang dominan dan bahwa perubahan sosial dramatik telah menjadi suatu proses yang tak terhindari di desa tersebut. Dalam proses ini komunitas telah dihadapkan pada suatu situasi yang sulit. Dalam usaha untuk mengatasi masalah-masalah itu, dan telah menemukan dua tempat berlindung : sektor informal dan Islam.
Dengan bersama-sama menempati ruang sempit dalam sektor informal, mereka berhasil tetap hidup. Dalam hubungan ini, maka Islam tampak memberikan dukungan moral dan ideologis. Etos-etos keagamaan tertentu menjadi pemerkuat dan telah membentuk kombinasi selaras dengan pekerjaan-pekerjaan sektor informal. Dikesankan oleh kenyataan bahwa dalam kehidupan komersial mereka, agama memainkan peran penting. Orientasi ideologis keagamaan mereka memperlihatkan bahwa semangat mereka dalam komersialisme telah dilapisi oleh ideologi-ideologi keagamaan tertentu. Kecenderungan praktis ekonomis mereka dalam kehidupan sehari-hari juga telah menegaskan bagaimana pentingnya ideologi-ideologi keagamaan itu.
Sobari dalam bukunya mengatakan bahwa dengan kata lain kesalehan ritual mereka memperlihatkan bagaimana agama telah menyumbang dalam pembentukan etos-etos mereka. Selain itu semangat mereka juga telah menerima sumbangan besar dari agama karena tampak bahwa sikap-sikap pragmatik mereka telah dibentuk terutama, jika tidak seluruhnya, oleh orientasi ideologis keagamaan dan bukan hanya oleh kondisi material. Mereka bekerja keras karena persaingan juga keras. 
Dengan demikian jawaban kepada pertanyaan utama : apakah semangat dan kegigihan mereka dalam kegiatan komersial hanya disebabkan oleh tekanan-tekanan hidup atau karena merupakan suatu panggilan keagamaan, bisa diperoleh dalam mesjid-mesjid dan dengan demikian merupakan panggilan keagamaan. Hal ini jelas dicerminkan dalam kehidupan penduduk Suralaya. (Sobari , 1995 : 204-205).
Pembahasan
Penulisan ilmiah ini menggunakan paradigma kualitatif, karena dalam paradigma kualitatif sangat sesuai diterapkan untuk mengkaji makna yang ada dalam penelitian yang diteliti yaitu tentang mahasiswa yang berwirausaha. Paradigma kualitatif merupakan “cara pandang” yang menekankan pada ciri-ciri, sifat dan mutu dari suatu obyek (subyek). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus atau case study. Studi kasus dipergunakan berdasarkan pertimbangan an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real- life context (Yin, 1994: 13). Pertanyaan empiris disusun untuk investigasi fenomena kewirausahaan di kalangan mahasiswa dengan dan dalam konteks kehidupan nyata. Fenomena yang terjadi telah melalui proses historis yang panjang dalam membentuk pemahaman nilai tentang kewirausahaan para subyek penelitian sehingga antara fenomena dan konteks merupakan suatu kesatuan. 
	Ada tiga alasan pemilihan metode studi kasus, yaitu:
	Studi kasus menggunakan kalimat pertanyaan how and why, yang tepat dengan tujuan studi ini yaitu untuk menggali informasi yang mendalam dan luas.
	Penulis tidak dapat memanipulasi kejadian untuk membangkitkan data penelitian sebagaimana biasa dilakukan dalam penelitian eksperimental.

Studi kasus ini menilai kejadian-kejadian saat ini dengan mengevaluasi proses keseluruhan terbentuknya kristalisasi nilai-nilai para subyek penulisan artikel.
Pengaplikasiannya dalam penulisan artikel ini menjabarkan semangat/motivasi mahasiswa yang berwirausaha di Universitas Airlangga. Penulisan artikel ini mengambil subyek di kampus Universitas Airlangga Surabaya. Kekuatan unik dari studi kasus adalah kemampuannya untuk berhubungan sepenuhnya dengan berbagai jenis bukti, dokumen, peralatan, wawancara, dan observasi. Keuntungan dari studi kasus ini adalah seorang penulis dapat melakukan penelitian dengan lebih mendalam, kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar tingkah laku manusia. 
Pada penulisan artikel ini di dalam teknik pengambilan informan, penulis menggunakan teknik “Snowball” yaitu teknik penarikan sampel yang mula-mula dilakukan dalam jumlah kecil (informan kunci) kemudian sampel yang terpilih pertama disuruh memilih sampel berikutnya, yang akhirnya jumlah sampel akan bertambah banyak seperti bola salju yang bergelinding makin lama makin besar. Penulis mengambil 11 informan khususnya adalah para mahasiswa pelaku wirausaha di Universitas Airlangga. Dalam pengambilan informan, penulisan artikel ini mengambil sebanyak 11 informan karena 11 informan ini sudah menjawab permasalahan yang ditulis. Informan dalam penulisan artikel ini adalah mahasiswa dari berbagai macam jurusan yang ada di kampus Universitas Airlangga.
Jika dilihat dari motivasinya pada saat memulai usaha sebagian besar informan terdorong oleh motivasi kesenangan atau hobi dalam menjalani sebuah usaha. Hal tersebut didukung oleh kenyataan yang dilihat di sekitarnya. Keberhasilan teman atau orang lain serta keberhasilan keluarga sebagai wirausaha membuat mereka termotivasi atau bersemangat tinggi memasuki dunia wirausaha. Hampir semua informan yang diwawancarai mengatakan hal yang sama meskipun tujuan dari usaha tersebut berbeda-beda.
Jika dilihat dari visi dalam kewirausahaan diartikan sebagai harapan-harapan yang ingin dicapai oleh seseorang dengan berwirausaha. Visi tersebut tercermin dari rencana setelah sukses menjalankan usaha, faktor kegagalan dan kesuksesan menjalankan usaha, dan keinginan orangtua agar anaknya melanjutkan usahanya, misalnya mahasiswa yang menekuni sebuah usaha dari keluarga. Data tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar informan cenderung mengharapkan anaknya untuk bisa meneruskan usahanya. Dengan demikian para orangtua menganggap sektor wirausaha menjanjikan kehidupan yang baik bagi masa depan anaknya.
Hasil wawancara dengan informan secara langsung menunjukkan bahwa terdapat sebuah perbedaan di antara mahasiswa yang berwirausaha satu dengan mahasiswa yang berwirausaha lainnya. Secara umum, sebagian besar wirausaha lebih banyak melakukan duplikasi dan sedikit sekali yang melakukan invensi. Banyaknya yang melakukan duplikasi produk yang ada dapat dimaklumi karena alasan mereka berwirausaha disebabkan oleh melihat keberhasilan orang lain, baik teman maupun keluarganya. Fakta tersebut diperkuat oleh fakta lain yang menyatakan bahwa sebagian besar wirausaha pernah bekerja pada orang lain sebelum mereka berwirausaha sendiri. Setelah mereka mengetahui seluk beluk bidang wirausaha tersebut dan memiliki modal, mereka mencoba mendirikan usaha sendiri dan tidak menutup kemungkinan produk yang dihasilkannya pun sama misalnya online shop.
Hasil dari wawancara dengan informan juga menunjukkan bahwa antara mahasiswa dari fakultas satu dengan lainnya berbeda-beda. Kenyataan ini dapat diartikan inovasi yang dilakukan oleh wirausaha disesuaikan oleh keadaan di mana mereka berada atau mereka yang menyesuaikan diri dengan apa yang dikehendaki pasar. Sehingga dapat dikatakan mahasiswa yang berwirausaha di kampus UNAIR cenderung adaptatif. Latar belakang keluarga mengajarkan hal yang berkaitan dengan inovasi. Hal tersebut menjadi semakin jelas bahwa inovasi yang dilakukan mahasiswa yang berwirausaha dimotivasi atau disemangati oleh latar belakang keluarga dan pasar.
Dalam dunia bisnis yang kompetitif, seorang wirausaha dituntut berani berspekulasi guna memenangkan sebuah kompetisi untuk meraih suatu keuntungan dari bisnisnya tersebut. Resiko dari berspekulasi dalam berwirausaha adalah kerugian secara material. Sebagian besar mahasiswa yang berwirausaha mempunyai kesiapan untuk menanggung resiko berupa kerugian material yang mungkin timbul akibat berbisnis. Tetapi ada sebagian kecil informan yang tidak siap mengalami resiko dalam berbisnis.
Dengan berwirausaha, tidak saja memungkinkan mahasiswa untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan, dengan membuka diri untuk meningkatkan semangat juang dan motivasi, dengan mengoptimalkan seluruh potensi, minat dan kemampuan yang ada pada diri mahasiswa sendiri. Mahasiswa juga akan mendapatkan kebebasan fikiran, perasaan dan kesempatan yang cukup untuk melakukan berbagai kegiatan yang disukai bersama teman dan keluarga.
Kuncinya adalah pada etos kerja, bahwa keyakinan yang kuat dan mendalam mengenai nilai penting dari sebuah pekerjaan yang ditekuninya. Seseorang dengan keyakinan bahwa usahanya ini bermakna penuh bagi hidupnya akan berjuang lebih keras untuk berhasil. Berbeda dengan seseorang yang menganggap bisnisnya hanya sekedar sebagai alternatif mencari uang, apabila menemui suatu kesulitan dengan cepat meninggalkannya untuk mencari alternatif baru yang lebih mudah.


Kesimpulan 
Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko atau ketidakpastian. Kesimpulan yang bisa dipelajari dari pengertian tersebut bahwa kewirausahaan dapat dipandang sebagai fungsi yang mencakup eksploitasi peluang yang muncul di “pasar” kehidupan. Eksploitasi tersebut sebagian besar berhubungan dengan pengarahan dan kombinasi suatu input-output yang lebih produktif dan lebih bermakna.
Tidak banyak mahasiswa yang berpikir untuk berwirausaha sambil kuliah, kebanyakan mahasiswa berpikir yang penting lulus kemudian menjadi seorang sarjana tetapi tanpa mengasah kemampuannya dan minatnya setelah lulus nanti. Hal ini dapat terjadi karena mahasiswa tidak diajarkan kepada praktik kerja, tetapi yang dipelajari hanya teori terus menerus yang aktivitas tersebut berada di dalam ruangan kelas dengan berbekal catatan namun ketika catatan tersebut hilang dan semester selesai maka selesai pula pelajaran teori yang ada di otak mahasiswa. Sementara persaingan di dunia kerja semakin ketat, apalagi sekarang ini perdagangan bebas sudah disetujui sehingga tenaga kerja Indonesia harus bersaing dengan tenaga kerja di luar, oleh karena itu sekarang ini menjadi tenaga kerja luar pasti menjadi pilihan utama sebuah perusahaan, di mana tenaga kerja asing lebih diunggulkan dan salary pun berani dibayar rendah daripada pekerja Indonesia sendiri. Dunia kerja bukanlah dunia yang dengan mudah ditaklukkan untuk seorang fresh graduate, saat awal kelulusan mereka dapat berbangga hati dengan toganya dan tersebut namun mereka tak melihat hal setelah mereka lulus dari Perguruan Tinggi. Bisa dibayangkan seorang fresh graduate bisa dikalahkan seorang lulusan SMA yang berpengalaman. Bagaimana lulusan tersebut kecewa menjadi seorang fresh graduate tetapi tidak mampu mengalahkan seorang lulusan SMA yang lebih berpengalaman, di mana waktu yang lebih banyak dihabiskan ketika di bangku perkuliahan dan juga menghabiskan dana yang tidak sedikit namun ketika dihadapkan pada dunia kerja ia kurang dihargai, sebab ia tidak memiliki pengalaman dalam bekerja. Oleh karena itu menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur adalah alternatif yang bijaksana, selain dapat menciptakan lapangan kerja sendiri, juga dapat membantu orang lain. Dan apabila usahanya maju dapat menyerap semakin banyak tenaga kerja sehingga dapat membantu lebih banyak orang, masalah pengangguran pun dapat teratasi.
Salah satu alternatif untuk membangkitkan jiwa wirausaha mahasiswa adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang kewirausahaan. Mungkin setiap mahasiswa yang akan lulus dari Perguruan Tinggi, perlu diberikan wawasan dan bekal tentang kewirausahaan. Pembekalan secara teoritis tentang kewirausahaan bisa dilakukan secara bersama-sama dalam satu gedung pertemuan selama beberapa hari, lalu dilanjutkan dengan survey ke beberapa perusahaan atau tempat usaha yang mungkin bisa diaplikasikan oleh para mahasiswa.
Saat ini memang  mindset  ketergantungan menjadi karyawan perlahan-lahan sudah mulai berkurang, namun masih sulit untuk menjangkau jiwa entrepreneur ini di kalangan mahasiswa. Pada dasarnya, setiap mahasiswa punya bakat dalam bisnis, tinggal bagaimana ia punya keahlian atau minat dalam mengelola usaha. Pastinya kalau ingin menjadi seorang pengusaha dan entrepreneur muda yang tangguh sebenarnya harus memiliki jiwa kesungguhan dan niat untuk menjadi orang sukses. Maklum, terkadang para mahasiswa akan merasa bingung apabila nantinya dihadapkan pada fakta di lapangan seusai kuliah di mana mencari pekerjaan sepertinya menjadi satu-satunya pilihan yang dapat menopang kelanjutan hidup. Hal ini sangat penting bagi kampus untuk membangun atau menumbuhkan jiwa wirausaha di kalangan mahasiswa sehingga setelah lulus kuliah tidak akan bingung lagi dan tidak hanya mengandalkan untuk menjadi pegawai negeri.
Untuk penanganan kasus ini, mahasiswa dan kampus tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Kampus yang memegang peranan penting dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan harus bersinergi dengan mahasiswa itu sendiri. Selain itu kampus sebagai lembaga akademis  masalah melalui program pengembangan kewirausahaan, kampus berpotensi untuk bisa menjadi wahana pengintegrasian secara sinergi antara penguasaan sains dan teknologi dengan jiwa kewirausahaan. Dan diharapkan pula hasil-hasil dalam penelitian dan pengembangan tidak hanya bernilai akademis saja, namun mempunyai nilai tambah bagi kemandirian perekonomian bangsa.
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