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ABSTRAK 

 

Kewirausahaan adalah suatu hal dalam tindakan membuat sebuah usaha 

atau sistem perdagangan untuk menghasilkan sesuatu seperti materi. Pada era 

globalisasi kini telah banyak kaum muda yang merambah pada wirausaha, 

terutama mahasiswa. Kewirausahaan dimaknai mahasiswa sebagai gerbang 

kesuksesan jika dimulai sejak dini mungkin. Akan tetapi mahasiswa yang juga 

pelaku wirausaha memerlukan perjuangan dalam permasalahan yang dihadapi, 

misalnya dalam pembagian waktu. Semua itu telah menjadi pertimbangan cukup 

matang bagi mahasiswa pelaku wirausaha sehingga mengambil tindakan 

berdasarkan makna itu. Sesuai dengan teori yang dikemukakan Blumer pada self 

Indication, bahwa mahasiswa telah mengetahui tentang wirausaha, lalu 

memberikan nilai bagi wirausaha serta pelaku, dan memberi makna wirausaha 

yang dihubungkan pada individu, sehingga dari semua pertimbangan mahasiswa 

mengambil tindakan berdasarkan makna tersebut. Selain itu pula teori Berger 

dalam mengkonstruksikan makna tersebut dan dalam melihat obyektivasi, 

internalisasi dan eksternalisasi digunakan untuk mendapatkan maksimal dalam 

meneliti mahasiswa wirausaha. 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Airlangga Surabaya dan 

menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian 

dilakukan wawancara mendalam dengan kelima informan mahasiswa pelaku 

wirausaha, ditambah dengan dua informan pendukung pelaku wirausaha sejak 

dibangku kuliah yang kini telah lulus dari bangku kuliah dan konsisten menjadi 

wirausaha.  

Hasil dari penelitian ini dapat menunjukan bahwa mahasiswa memaknai 

wirausaha sebagai kesuksesan yang sangat perlu diraih dengan sedini mungkin 

dan waktu yang tepat dimulai sekarang, sekalipun masih berada di bangku kuliah. 



Faktor pendukung dari dalam diri maupun dari luar sangat mempengaruhi dalam 

kesuksesan mahasiswa berwirausaha maupun dalam studinya. Bahkan untuk 

konsisten dalam berwirausaha setelah lulus dari bangku kuliah telah dipersiapkan 

mulai saat ini seperti kontrak kerja jangka panjang dan perluasan jaringan usaha. 

Kata Kunci : Kewirausahaan, Mahasiswa, Pemaknaan 

  



ABSTRACT 

Entrepreneurship is something in the act of making a business or trading 

system to produce something like material. In the era of globalization has now 

penetrated many young people in entrepreneurship, especially students. 

Entrepreneurship is defined as the gate student success if started early as possible. 

However, students are also entrepreneurs require a struggle in the problems 

encountered, for example in the division of time. All that has to be considered 

mature enough for student entrepreneurs to take action based on the meaning of it. 

In accordance with the theory put forward Blumer on self Indication, that the 

students have learned about entrepreneurship, and provide value for entrepreneurs 

as well as actors, and give meaning to the individual entrepreneurs connected, so 

that the consideration of all students taking action based on that meaning. Beside 

that Berger's theory in constructing the meaning of and in view obyektivasi, 

internalization and externalization is used to obtain the maximum in researching 

student entrepreneurs. 

This research was conducted at the University of Airlangga Surabaya and 

using qualitative methods with descriptive type. Research conducted in-depth 

interviews with informants five student entrepreneurs, coupled with two 

informants supporting entrepreneurs since in college who has now graduated from 

college and consistent become entrepreneurs. 

 

The results of this study may indicate that students make sense of self-

employment as a very necessary success achieved as early as possible and the 

right time starts now, though still in college. Supporting factors from within and 

from outside greatly affect the success of students in entrepreneurship and in his 

studies. Even to be consistent in entrepreneurship after graduating from college 

has been prepared from this moment as long-term employment contracts and the 

expansion of the business network. 
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PENDAHULUAN 

Entrepreneurship atau wirausaha dapat juga merupakan kekuatan lembut 

yang menentang keteraturan masyarakat melalui perubahan - perubahan kecil, 

tetapi menurut pandangan Schumpeter, hal tersebut dapat merupakan sebuah 

kekuatan dahsyat seperti halnya penemuan alat “Reaper” dari McCormick, atau 

proses-proses yang mentransformasi minyak bumi menjadi sebuah sumber energi. 

Schumpeter melukiskan entrepreneurship sebagai sebuah proses dan para 

entrepreneur dianggap sebagai innovator yang memanfaatkan proses tersebut 

untuk menghacurkan kondisi Status quo melalui kombinasi-kombinasi baru 

sumber-sumber daya metode-metode perniagaan baru (Schumpeter dalam 

Winardi, 2008:13-14). Schumpeter menyatakan bahwa “Durchsetzers 

neuekombinationen” (pengusaha yang ingin mencari dan menerapkan kombinasi-

kombinsi baru faktor-faktor produksi). Neuekombinationen yang berasil dapat 

membuahkan: 

1. Produk baru yang belum pernah diketemukan (Invention atau Innovation) 

2. Metode kerja baru yang lebih efisien dan efektif 

3. Lapangan kerja baru 

4. Teknologi baru 

5. Daerah penjualan (pasar) baru 

Pada sebuah penelitian mengenai studi kewirausahaan dengan faktor yang 

dapat mempengaruhi minat, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

yang mempengaruhi wirausaha terdapat 3 poin, diantaranya: (1) Karakteristik 

demografi berhubungan dengan umur, kelamin, dan urutan keluarga; (2) 

Kepribadian berhubungan dengan individual mahasiswa yang mana 

mengakibatkan dirinya untuk maju berkembang dan mempunyai kemampuan 

bertahan dari tantangan; (3) motivasi (Purmiyati, 2002:13-14). 

Pada motivasi dipusatkan dalam perhatian yang menyebabkan perilaku 

berhenti. Pada teori motivasi ini menekankan pentingnya pengertian akan faktor-

faktor internal individu tersebut, kebutuhan atau motif yang menyebabkan mereka 

untuk memilih kegiatan/cara dan perilaku untuk memuaskan kebutuhan. 

Kebutuhan memiliki dua prinsip dalam Maslow (dalam Purmiyati, 2002:14), 



yaitu: (1) kebutuhan manusia disusun dalam suatu hirachi dari kebutuhan terendah 

sampai kebutuhan tertinggi; (2) Suatu kebutuhan yang telah terpuasan berhenti 

menjadi motivator utama dari perilaku. Hirarkhi kebutuhan dari Maslow, dalam 

teori dan penerapannya sebagai berikut: (1) kebutuhan fisiologis; (2) kebutuhan 

keamanan dan rasa aman; (3) kebutuhan sosial; (4) kebutuhan harga diri; dan (5) 

kebutuhan aktualitas diri dan pemenuhan diri. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi wirausaha (Gede, 1995), 

diantaranya: (1) lingkungan keluarga; (2) lingkungan sekolah; dan (3) lingkungan 

geografi. Kedua faktor tersebut yang sangat mempengaruhi atau berperan aktif 

dalam perubahan pola pikir mahasiswa adalah faktor eksternal, yaitu pada poin 

kedua (lingkungan sekolah). Faktor luar (eksternal) dari lingkungan sekolah 

tersebut diperankan oleh program-program yang dilaksanakan pemerintahan 

untuk mahasiswa yang wirausaha. 

Pola pikir entrepreneur yang telah mendominasi mahasiswa saat ini, untuk 

memiliki sebuah usaha yang sejak dini. Keinginan mereka yang terpendam saat 

ini, telah didukung oleh pemerintahan untuk mengembangkan ide kreatif pada 

usaha mereka. Program yang menaungi pengembangan tersebut, yaitu: Program 

Mahasiswa Wirausaha (PMW). Program ini telah memasuki setiap universitas 

yang telah ada. Program Mahasiswa Wirausaha memberikan sebuah modal untuk 

para mahasiswa perguruan tersebut untuk merealisasikan ide kreatif mereka. 

Modal yang diberikan akan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana tersebut. 

Namun juga terdapat seorang mahasiswa yang melakukan peranan ganda, 

yaitu: Nur Rachman, mahasiswa tingkat akhir di prodi kimia FMIPA Universitas 

Padjajaran yang sukses membangun usaha rumah makan “Surga Dunia” 

(Universitas Padjajaran: 2014). Rumah makan ini terbilang unik dikarenakan 

terdapat sebuah misi kemanusiaan, yaitu mambantu teman-teman mahasiswa 

maupun masyarakat yang kurang mampu untuk dapat makan dan membayar 

seiklasnya. Rumah makan ini telah dibuka semenjak 2 tahun yang lalu. 

Pembukaan rumah makan ini membutuhkan perjuangan besar bagi Ray 

(Mahasiswa Universitas Padjajaran, pemiliki rumah makan “Surga Dunia”) untuk 

meyakinkan investor terhadap konsep yang telah digagasnya. Data ini merupakan 



salah satu contoh mahasiswa Universitas Padjajaran dengan usaha yang bergerak 

dibidang kuliner, menggunakan sistem pembayaran seiklasnya bagi konsumen 

yang termasuk golongan tidak mampu. 

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL 

Interaksionisme simbolis merupakan sisi lain dari pandangan yang melihat 

individu sebagai produk yang ditentukan oleh masyarakat. Konseptualisasi “diri” 

dianggap sedang mengalami proses dan tidak benar-benar menyesuaikan diri 

dengan apa yang dicitakan, yaitu manusia “kaum fungsionalis” yang terlalu 

disosialisir. Orang menerapkan makna subyektif pada dunia obyek mereka, 

daripada hanya menerima penafsiran realitas obyektif yang telah dirancang 

sebelumnya. Tindakan – tindakan yang mampu membentuk struktur atau lembaga 

itu hanya mungkin disebabkan oleh interaksi simbolis, yang dalam menyampaikan 

makna menggunakan isyarat dan bahasa. Melalui simbol – simbol yang berarti, 

simbol – simbol yang telah memiliki makna, obyek – obyek yang dibatasi dan 

ditafsirkan. Melalui proses interaksi makna – makna tersebut disampaikan pada 

pihak lain. (Blumer dalam Poloma, 2010:274) 

 Dalam perilaku wirausaha, simbol yang diberikan dapat berupa perilaku 

dan tindakan yang menunjukan dirinya sebagai wirausahawan sehingga 

menampakan diri yang dapat dimaknai melalui sudut pandang orang lain sebagai 

wirausahawan. Dengan adanya pemaknaan dari orang lain, maka menimbulkan 

interaksi sosial dikarenakan perbedaan yang terjadi antara dua orang yang berbeda 

perilaku. Interaksi yang terjadi dapat pula memberikan simbol – simbol tersendiri 

bagi pelaku wirausaha diantara orang – orang yang bukan pelaku wirausaha. 

Misalnya, mahasiswa yang melakukan wirausaha dengan mahasiswa yang tidak 

melakukan wirausaha. Tentu seorang mahasiswa yang memiliki profesi di luar 

dunia kampus akan berbeda dengan teman – teman lingkungan kampusnya, 

sehingga akan menimbulkan pemaknaan tersendiri diantara lingkungan kampus 

bagi mahasiswa pelaku wirausaha tersebut. Sesuai dengan yang disampaikan 

Blumer bahwa melalui proses interaksi makna – makna tersebut disampaikan pada 

pihak lain.  



 Ada tiga hal penting dalam interaksionisme simbolik, yaitu memusatkan 

perhatian pada interaksi antara aktor dan dunia nyata, memandang bagi aktor 

maupun dunia nyata sebagai proses dinamis dan bukan sebagai struktur yang 

statis, dan arti penting yang dihubungkan kepada kemampuan aktor untuk 

menafsirkan kehidupan sosial (Ritzer dan Goodman 2007:266). 

INTERAKSI SIMBOLIS : PERSPEKTIF DAN METODE 

Bagi Blumer, interaksionisme - simbolis bertumpu pada tiga premis : 

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna - makna yang ada 

pada sesuatu itu bagi mereka. 

2. Makna tersebut berasal dan “interaksi sosial seseorang dengan orang lain”. 

3. Makna - makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial 

berlangsung. (Blumer dalam Poloma, 2010:258) 

Tidak ada yang inheren dalam suatu obyek sehingga ia menyediakan makna 

bagi manusia. Contohnya, makna yang dapat dikaitkan pada kewirausahaan dalam 

mahasiswa. Bagi sebagian mahasiswa wirausaha merupakan suatu hal yang 

menyusahkan, akan tetapi bagi sebagian mahasiswa lain wirausaha adalah sebagai 

kesenangan. Semua bergantung pada makna yang diberikan pada obyek ini. 

Makna tersebut berasal dari interaksi dengan orang lain. Sebagaimana dinyatakan 

Blumer, “bagi seseorang, makna dari seseuatu berasal dari cara-cara orang lain 

bertindak terhadapnya dalam kaitannya dengan sesuatu itu. Tindakan - tindakan 

yang mereka lakukan akan melahirkan batasan sesuatu bagi orang lain.” (Blumer 

dalam Poloma 2010:259) 

Menurut Blumer, aktor tidak semata - mata beraksi terhadap tindakan dari 

orang lain, tetapi mencoba menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan dari 

orang lain. Hal itu terjadi karena individu mempunyai kedirian “self”’ yang 

dengannya dia melakukan membentuk dirinya sebagai obyek. Dalam melakukan 

interaksi secara langsung maupun tidak langsung individu dijembatani oleh 

penggunaan simbol - simbol penafsiran, yaitu bahasa. Tindakan penafsiran simbol 

oleh individu di sini diartikan memberikan arti, menilai kesuaiannya dengan 

tindakan, dan mengambil keputusan berdasarkan penilaian tersebut. Karena itulah 

individu yang terlibat dalam interaksi ini tergolong aktor sadar dan reflektif 

karena bertindak sesuai dengan apa yang telah ditafsirkan dan bukan bertindak 



tanpa rasio atau pertimbangan. Konsep inilah yang disebut Blumer dengan self-

indication, yaitu proses komunikasi yang sedang berjalan dalam proses ini 

individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberi makna dan memutuskan untuk 

bertindak. Proses self indication ini terjadi dalam konteks sosial dimana individu 

mencoba “mengantisipasi tindakan-tindakan orang lain dan menyesuaikan 

tindakannya sebagaimana dia menafsirkan tindakan itu” (Blumer dalam Poloma, 

2010:261) 

Manusia cenderung membangun dan memperbaharui tndakannya dan 

dunianya, karenanya pokok-pokok premis pendekatan interaksi simbolik adalah : 

Masyarakat itu terdiri dari individu – individu yang memiliki kedirian 

mereka sendiri (yakni membuat indikasi untuk diri mereka sendiri) tindakan 

individu itu merupakan suatu konstruksi dan bukan sesuatu yang lepas begitu saja, 

yakni keberadaannya dibangun individu melalui catatan dan penafsiran situasi di 

mana dia bertindak ; sehingga kelompok atau tindakan kolektif itu terdiri dari 

beberapa susunan tindakan bebrapa individu, yang disebabkan oleh penafsiran 

individu atau pertimbangan individu terhadap setiap tindakan yang lainnya (184). 

(Blumer dalam Zeitlin, 1995:332) 

Blumer menyebutkan dengan self indication yaitu proses komunikasi yang 

sedang berjalan dalam proses ini individu mengetahui sesuatu, menilainya, 

memberinya makna dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu. 

Sebagai contoh dalam wirausaha yang telah dijalani mahasiswa kini tentu 

mengalami fase dimana ia mengetahui terlebih dahulu mengenai kewirausahaan 

lalu memberikan penilaian dari apa yang telah ia ketahui mengenai dunia 

wirausaha, serta ia juga memberikan pemaknaan dalam dunia wirausaha tersebut 

sehingga ia memasuki fase dalam mengambil keputusan untuk segera bertindak 

memasuki dunia wirausaha dengan pertimbangan bahwa ia masih berstatus 

mahasiswa akan tetapi mengambil profesi juga sebagai pebisnis atau 

wirausahawan. 

 

MASYARAKAT SEBAGAI INTERAKSI-SIMBOLIS 

Masyarakat merupakan hasil interaksi-simbolis dan aspek inilah yang 

harus merupakan masalah bagi para sosiolog. Keistimewaan pendekatan kaum 



interaksionis simbolis ialah manusia dilihat saling menafsirkan atau membatasi 

masing-masing tindakan mereka dan bukan hanya saling bereaksi kepada setiap 

tindakan itu menurut metode stimulus respon. Dalam melihat masyarakat Blumer 

menegaskan dua perbedaan kaum fungsional struktural dan interaksionis-simbolis. 

Pertama, dari sudut interkasi simbolis. Organisasi masyarakat manusia merupakan 

suatu kerangka di mana tindakan sosial berlangsung dan bukan merupakan 

penentu tindakan itu. Kedua, organisasi yang demikian dan perubahan yang 

terjadi di dalamnya adalah produk dari kegiatan unit-unit yang bertindak dan tidak 

oleh “kekuatan-kekuatan” yang membuat unit-unit itu berada di luar penjelasan. 

(Blumer dalam Poloma, 2010:260-264) 

 

Pembentukan Realitas Secara Sosial : Sintesa Strukturalisme dan 

Interaksionisme (Peter L. Berger) 

Berger setuju dengan pernyataan fenomenologis bahwa terdapat realitas 

berganda daripada hanya suatu realitas tunggal. Berger berpendapat bahwa ada 

realitas  kehidupan sehari – hari yang diabaikan, yang sebenarnya merupakan 

realitas yang lebih penting. Realitas ini dianggap sebagai realitas yang teratur dan 

terpola; biasanya di terima begitu saja dan non problematis, sebab dalam 

interaksi-interaksi yang terpola realitas sama – sama dimiliki dengan orang lain. 

Berger menegaskan realitas kehidupan sehari – hari memiliki dimensi – dimensi 

subyektif dan obyektif. Manusia merupakan instrumen dalam menciptakan 

realitas sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi, dalam metode yang 

dialektis, di mana terdapat tesa, anti tesa dan sintesa, berger melihat masyarakat 

sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat. Serlanjutnya 

untuk menjelajashi berbagai implikasi dimensi realitas subyektif dan obyektif, 

maupun proses dialektis dari obyektivikasi, internalisasi, dan eksternalisasi. 

(Berger dalam Poloma, 2010:301-302) 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan 

gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang 

diuji. Dengan kata lain, bermaksud untuk menggambarkan secara detail dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Setting_sosial&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan


komprehensif sehingga mendapatkan “meaning” di balik data-data yang tersaji 

(Nawawi, 1992: 63). 

Dalam penelitian ini lokasi penelitian di lakukan, di Universitas Airlangga 

Surabaya. Hal ini dikarenakan masalah yang di teliti adalah mengenai pemaknaan 

mahasiswa Universitas Airlangga yang sedang berwirausaha. Selain berdasarkan 

pertimbangan lokasi yang mudah di jangkau dibandingkan dengan Universitas 

negeri atau Swasta lainnya, yaitu karena berdasarkan minat yang tinggi melalui 

pengamatan peneliti saat para mahasiswa pemula mengantri untuk mendaftar 

ajang PMW (Program Mahasiswa Wirausaha), di Pusat Pembinaan Karir dan 

Kewirausahaan Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2013. Di dukung 

dengan data Program Mahasiswa Wirausaha dari 2011, 2012, 2013, 2014. (PPKK, 

2014) 

Spradley mengatakan bahwa semua kata yang digunakan oleh subjek 

selama menjawab pertanyaan dari peneliti adalah simbol. Simbol adalah obyek 

sosial dalam suatu interaksi dan digunakan sebagai perwakilan komunikasi yang 

ditentukan oleh orang – orang yang membuatnya. Simbol – simbol tersebut dapat 

berwujud bentuk obyek fisik (benda kasat mata), kata kata (untuk mewakili obyek 

fisik, perasaan, ide dan nilai – nilai), serta tindakan (yang dilakukan orang untuk 

memberi arti dalam berkomunikasi dengan orang lain). (spradley, 1997) 

Adapun metode pemilihan para informan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive. Pemilihan para informan secara purposive, adalah 

teknik pemilihan siapakah para informan dimaksud, yang memiliki kemampuan 

untuk memberikan informasi yang sangat diperlukankan dalam hal menjelaskan 

permasalahan mengenai  mahasiswa pelaku wirausaha itu sendiri. Namun, untuk 

lebih memperkaya perolehan data, maka dapat mencari mahasiswa wirausaha lain 

yang peneliti anggap bisa dijadikan sebagai informan untuk melengkapi data yang 

diperlukan. Begitu seterusnya, sampai pada jumlah informan yang peneliti 

tentukan dan data yang didapatkan sudah mulai menemui titik jenuh. Informan 

yang diperlukan ialah mahasiswa aktif dari berbagai jurusan di Universitas 

Airlangga Surabaya yang telah memiliki usaha dengan jangka waktu minimal 1 

tahun. 



Informan yang diambil untuk mendukung penelitian ini adalah mahasiswa 

yang masih menempuh perkuliahan di Universitas Airlangga, eksakta dan non-

eksakta. Pengambilan jenis informan yang berbeda ini dapat memunculkan 

pemikiran mahasiswa dalam memaknai kewirausahaan tersebut. Selain itu, kedua 

jenis informan tersebut memiliki waktu yang berbeda dalam kesibukan untuk 

akademik yang ditempuh. Informan dengan jenis mahasiswa eksakta memiliki 

waktu yang sangat padat dalam bangku perkuliahan.  

Kriteria yang diambil dalam informan yaitu mahasiswa yang menempuh 

perkuliahan dan telah menjalani bisnis selama kurang lebih satu tahun. Karena 

dalam waktu minimal satu tahun telah mendapatkan hasil yang dapat di 

proyeksikan dari wirausaha mereka dan pengalaman yang tentu tidak sedikit 

dalam jangka waktu tersebut. Mahasiswa wirausaha yang telah dipilih peneliti 

sebagai informan sebanyak 5 orang yang terdiri dari 2 mahasiswa eksakta dan 3 

orang mahasiswa non eksakta. Alasan informan diambil dari eksakta dan non 

eksata, agar dapat menjadi pembanding kinerja dan hasil antara mahasiswa eksata 

dan non eksata tersebut. Telah ditetapkan informan berjumlah 5 orang 

dikarenakan data sudah tidak berkembang dan telah mengalami titik jenuh. 

Mengumpulkan data yang dilakukan dengan wawancara dengan lebih 

mendalam (indepth interview) dengan pedoman umum dimana menggunakan 

pedoman wawancara terbuka terhadap informan yaitu mahasiswa pelaku 

wirausaha di Universitas Airlangga Surabaya. Teknik ini digunakan untuk 

mengumpulkan data primer.  

Analisis data kualitatif dilakukan dengan fokus utama pada reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penyajian data merupakan kegiatan 

penyusunan data menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan reduksi dan penyajian data. 

Penarikan kesimpulan berlangsung bertahap dari kesimpulan pada tahap reduksi 

data, kemudian menjadi lebih spesifik pada tahap penyajian data dan makin 

spesifik pada tahap penarikan kesimpulan akhir. 

 



PEMAKNAAN MAHASISWA WIRAUSAHA DI UNIVERSITAS 

AIRLANGGA 

Pelaku mahasiswa wirausaha mengetahui bahwa wirausaha sebagai bentuk 

perluasan lapangan kerja, membuat suatu produk yang dapat di perdagangkan, 

sehingga menjadikan juga kegiatan jual beli yang menghasilkan berupa materi. 

Tidak hanya menghasilkan berupa materi saja akan tetapi dari sisi sosial berupa 

membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan, merupakan sisi positif 

dalam kegiatan sosial yang mereka ketahui. Mayoritas para informan mengetahui 

mengenai kewirausahaan berasal dari keluarga dan teman dekat. Dari kelima 

informan yang mengetahui dari awal kuliah ada dua informan dan yang tiga 

informan mengetahui sejak dari kecil dahulu. 

Semua penilaian yang mereka nilai mengenai wirausaha dapat tercermin 

dalam mereka menilai pelaku wirausaha yang baik menurut mereka adalah seperti 

pemberi manfaat, individu yang tegas, perilaku jujur, pekerja keras, sifat pantang 

menyerah dan tentu harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sifat – sifat pelaku 

wirausaha yang baik menurut kelima informan ini hampir memiliki kesamaan dari 

kepribadian, perilaku hingga manfaat. 

Dalam mengetahui dan menilai tentu mereka akan memberikan sebuah 

pemaknaan dalam kewirausahaan ataupun pelaku wirausaha. Seperti informan 

Elia memaknai wirausaha adalah sebagai pekerjaan yang cukup berat yang sangat 

membutuhkan perjuangan dan harus pantang menyerah dalam bertindak. Berbeda 

pemaknaan dengan informan Arifika yang mengatakan bahwasanya wirausaha 

harus dimulai sejak dini agar keinginan dan kesuksesan dapat segera datang sedini 

mungkin. Dapat terlihat dari pemaknaan yang diberikan oleh kedua informan ini, 

wirausaha mempunyai makna dalam sifat dan perilaku dalam bertindak sebagai 

pelaku wirausaha. Pemaknaan yang diberikan oleh ketiga informann lainya adalah 

masuk dalam hal manfaat, seperti langkah yang positif dan memberikan pelajaran 

yang baik dalam wirausaha. 

Mengambil tindakan dalam berwirausaha bagi mahasiswa Universitas 

Airlangga. Alasan yang tepat dalam mengambil tindakan setelah informan – 



informan ini mengetahui mengenai kewirausahaan lalu mereka menilai dari sisi 

positif maupun negatif selanjutnya mereka memberikan pemaknaan hingga 

akhirnya mereka memutuskan untuk terlibat dalam dunia wirausaha. Seperti yang 

dikatakan informan Elia bahwasanya masuk atau terlibat dalam dunia wirausaha 

dapat membuat masa depan cerah dan sukses karena membuat sistem jual beli 

hingga akhirnya dapat menghasilkan uang yang bisa memenuhi kebutuhan hidup 

pribadi, tidak hanya untuk diri sendiri bahkan bisa memenuhi kebutuhan hidup 

orang lain. Dalam berwirausaha memang dibutuhkan perjuangan yang tidak 

mudah, akan tetapi jika disertai niat dan kemauan yang keras tentu rintangan 

apapun dapat dilalui dengan baik dan benar sehingga dapat memperoleh hadiah 

atas perjuangan, misalkan berupa finansial yang menunjang, kebutuhan hidup 

selalu terpenuhi, dapat membantu banyak orang yang membutuhkan, dapat 

menjadi pribadi yang tidak mudah rapuh dan kokoh. 

Semua individu dalam hidup memang membutuhkan perjuangan yang 

tidak mudah, akan selalu banyak rintangan yang harus dilalui agar dalam hidup 

dapat bermakna bagi diri sendiri maupun individu lain. Dari mengetahui hingga 

mengambil tindakan tentu memiliki proses yang berbeda – beda tiap individunya 

akan tetapi proses itulah yang nantinya akan membawa ke arah yang tepat jika 

individunya selalu melihat ke arah yang positif pula. Berbeda soal jika individu 

melihat ke arah negatif, tidak memungkinkan pula proses dan hasilnya akan 

berdampak pada hal yang kurang baik.  

4.3 Interaksionis Simbolis – Herbert Blumer 

Menurut Blumer (dalam Poloma, 2010:274), interaksionisme simbolis 

merupakan sisi lain dari pandangan yang melihat individu sebagai produk yang 

ditentukan oleh masyarakat. Konseptualisasi “diri” dianggap sedang mengalami 

proses dan tidak benar-benar menyesuaikan diri dengan apa yang dicitakan, yaitu 

manusia “kaum fungsionalis” yang terlalu disosialisir. Orang menerapkan makna 

subyektif pada dunia obyek mereka, daripada hanya menerima penafsiran realitas 

obyektif yang telah dirancang sebelumnya. Tindakan – tindakan yang mampu 

membentuk struktur atau lembaga itu hanya mungkin disebabkan oleh interaksi 

simbolis, yang dalam menyampaikan makna menggunakan isyarat dan bahasa. 



Melalui simbol – simbol yang berarti, simbol – simbol yang telah memiliki 

makna, obyek – obyek yang dibatasi dan ditafsirkan. Melalui proses interaksi 

makna – makna tersebut disampaikan pada pihak lain.  

Mahasiswa sebagai pelaku wirausaha dengan mahasiswa bukan pelaku 

wirausaha jelas akan berbeda dalam memaknai sebuah wirausaha. Berdasarkan 

pada temuan data, informan bernama Bintang merupakan seorang mahasiswa juga 

sebagai pelaku wirausaha yang dimana termasuk sebagai wirausaha pemula 

memaparkan bahwa ia memakna wirausaha hanya sebagai selingan bukan sebagai 

prioritas utama. Akan tetapi hal itu membuat kepribadian diri menjadi lebih baik 

dan tegas dibandingkan sebelumnya. Berbeda lagi dengan makna yang diberikan 

oleh informan Elia, memaparkan bahwa memaknai wirausaha sebagai 

perioritasnya. Dikarenakan setelah lulus dari bangku kuliah ia akan tetap pada 

bisnis dan menjadi sebuah status pekerjaannya. 

Pertimbangan yang diberikan oleh para mahasiswa terhadap tindakan 

wirausaha yang mereka lakukan di hubungkan dengan konteks dimana hal 

tersebut disampaikan dengan pengalaman bisnis yang sebelumnya mungkin 

pernah dilakukan, sehingga mahasiswa dapat menilai serta memberi makna, 

kemudian memberi tanggapan berdasarkan makna tersebut. Seperti yang telah 

dikemukakan oleh Blumer, yaitu manusia merupakan aktor yang sadar dan 

reflektif yang menyatukan obyek – obyek yang diketahuinya melalui apa yang 

disebut sebagai self-indication. Self-indication yaitu proses komunikasi yang 

sedang berjalan dimana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberi makna 

dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu (dalam Poloma 

2010:261). Hal ini dapat dilihat saat mahasiswa mengetahui bahwa wirausaha 

menjadi peluang dan potensi sehingga mereka memtuskan untuk masuk dan 

bertindak sebagai pengusaha pemula. Sehingga mereka memberi nilai dan 

memberi makna bahwasanya dengan menjadi pengusaha maka masa depan 

mereka akan lebih baik dan cerah, dan itulah tindakan yang mereka putuskan.  

Hal tersebut menjelaskan dimana wirausaha yang dilakukan oleh para  

informan saling berkaitan dan menyesuaikan dengan lingkungannya. Terlebih jika 

informan mendapat dukungan atas keputusannya dalam bertindak tersebut. 



Dimana mereka akan membiasakan tindakan wirausaha dalam statusnya sebagai 

mahasiswa sebagai perilaku yang tepat. Seperti yang dikemukakan Blumer bahwa 

interaksionisme simbolik mengandung “root images” atau ide – ide dasar, yaitu : 

1. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut 

saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk apa yang 

dikenal sebagai organisasi atau struktur sosial. Pada penelitian ini 

dimaksudkan yaitu terhadap lingkungan kampus atau Universitas. 

2. Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan 

dengan manusia lain. Interaksi – interaksi nonsimbolis mencakup 

stimulus – respon yang sederhana. Interaksi simbolis mencakup 

“penafsiran tindakan”. Pada lingkungan kampus tersebut saling 

menafsirkan tindakan mereka, dimana dalam masalah ini yaitu 

perilaku wirausaha yang sudah mulai masuk dalam lingkungan 

kampus. 

3. Obyek – obyek, tidak mempunyai makna yang intrinsik; makna lebih 

merupakan produk interaksi – simbolis. Obyek – obyek dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yang luas yaitu obyek fisik 

seperti meja, tanaman atau mobil; obyek sosial seperti ibu, guru, 

menteri, atau teman; dan obyek abstrak seperti nilai – nlai, hak dan 

peraturan. Obyek – obyek yang timbul dalam interaksi ini adalah 

obyek abstrak, yaitu nilai dan makna yang diperoleh para mahasiswa 

dari pembelajaran teori maupun interaksi secara langsung dan 

lingkungan manapun obyek berada.  

4. Manusia tidak hanya mengenal obyek eksternal, mereka dapat melihat 

dirinya sebagai obyek. Pandangan terhadap diri sendiri ini, 

sebagaimana dengan semua obyek, lahir disaat proses interaksi 

simbolis. Mahasiswa mulai mengadopsi makna yang telah mereka 

dapatkan dan menerapkannya pada dirinya, yaitu dengan memilih 

berwirausaha atau berbisnis saat itu juga dikarenakan lingkungan yang 

cukup mendukung dan dorongan dari pihak lain. 

5. Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh 

manusia itu sendiri. Blumer menulis, pada dasarnya tindakan manusia 



terdiri dari pertimbangan atas berbagai hal yang diketahuinya dan 

melahirkan kelakuan atas dasar bagaimana mereka menafsirkan hal 

tersebut. Hal – hal yang dipertimbangkan itu mencakup berbagai 

masalah seperti keinginan, tujuan dan sarana yang tersedia untuk 

mencapainya, serta tindakan yang diharapkan orang lain, gambaran 

tentang diri sendiri, dan mungkin hasil dari cara bertindak tertentu. 

Pada hal ini, pengambilan tindakan untuk berwirausaha yang 

dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan pertimbangan yang telah 

diketahui mahasiswa dan penafsiran atas dunia wirausaha, yaitu 

mereka menganggap hal tersebut adalah suatu kebutuhan atau 

pegangan masa depan yang tepat. Berbisnis yang dilakukan juga terdiri 

dari pertimbangan – pertimbangan, antara lain agar setelah lulus dari 

bangku kuliah bisa mendapatkan nafkah yang tepat berasal dari usaha 

yang dirintis sejak masih di bangku kuliah.  

6. Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota – 

anggota kelompok; hal ini disebut dengan tindakan bersama yang 

dibatasi sebagai; “organisasi sosial dari perilaku tindakan – tindakan 

berbagai manusia” (Blumer dalam Poloma 2010). Dapat dilihat dari 

respon tindakan yang diberikan oleh yang memutuskan untuk 

berwirausaha atas dasar kebutuhan dan keinginannya sendiri. 

Mahasiswa yang sedang dalam masa pengembangan diri tentu 

menjadikan usaha yang dimana ia sukai dan menjadikan Passionnya, 

jadi saat mereka melakukan kegiatan bisnis hal itu menjadi hobi yang 

disukainya dan rela melakukan demi kesenangan maupun tujuannya.  

4.4 Sintesa Strukturalisme dan Interaksionisme – Peter L. 

Berger 

Berdasarkan teori Berger membahas mengenai obyektivasi dalam 

penelitian ini menjelaskan mengenai wirausaha yaitu berupa dunia mengenai jual 

beli ataupun perdagangan yang dilakukan antara individu satu dan individu 

lainnya. Sehingga didapatkan jual beli yang berupa barang ataupun jasa, atau 

terjadi suatu transaksi yang saling menguntungkan. Selanjutnya membahas 

mengenai internalisasi pada penelitian ini merupakan pelaku wirausaha yang 



dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan motivasi dari dalam diri. Berupa kesiapan 

untuk masa depan yang ingin diraih tiap individu. Seperti keinginan untuk 

menjadi pengusaha sukses dan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, 

maka itulah yang dapat menyebabkan individu menjadi semangat untuk mencapai 

keinginan tersebut. Lalu pada faktor eksternalisasi, merupakan bentuk dukungan 

dari luar seperti keluarga, teman atau lingkungannya bergaul. Motivasi dan 

semangat berasal dari luar merupakan faktor penting dalam menunjang semangat 

bagi mahasiswa wirausaha.  

Akibat dari mahasiswa wirausaha adalah pembagian waktu tidak benar 

sehingga menyebabkan tidak seimbangkanya kegiatan antara kuliah dan bisnis. 

Pada hasil temuan data telah dibuktikan yaitu pembagian waktu yang selalu 

menjadi hambatan pada kedua kegiatannya dan data yang diperoleh juga 

membutktikan mahasiswa wirausaha banyak tertinggal pada mata perkuliahan 

sehingga harus menyusul ketertinggalan tersebut. Disaat menyusul ketinggalan 

materi mata kuliah, bisnis pun jadi sedikit terhambat atau terhenti sementara. 

Resiko ini lah yang menyebabkan ketidakseimbangan antara kegiatan kuliah 

dengan kegiatan wirausaha. Maka motivasi menjadi faktor penting demi 

kelancaran kegiatan yang telah dipilih mahasiswa wirausaha. 

KESIMPULAN 

Makna kewirausahaan bagi mahasiswa adalah seperti gerbang masa depan 

yang tepat bagi penentu kehidupannya ke depannya, misalnya seperti keadaan 

financial. Saat ini keuangan bukan hanya faktor yang penting tetapi menempuh 

pendidikan faktor yang lebih utama, dikarenakan masih menyandang status 

sebagai mahasiswa. Akan tetapi mahasiswa wirausaha ini telah memiliki 

pemikiran untuk jangka panjang, yang itu mereka pilih sebagai wirausaha sedini 

mungkin yaitu saat ini juga walaupun masih sebagai mahasiswa.  

Sedikit memiliki perbedaan antara mahasiswa yang memiliki usaha masih 

berumur 1 tahun dengan yang sudah berumur 2 tahun. Pada usahawan yang masih 

berumur satu tahun, dalam membagi waktu masih sering belum tepat atau kurang 

berjalan seimbang. Berbeda dengan yang sudah 2 tahun, mulai terlihat seimbang 



walaupun harus ada juga yang sedikit di korbankan waktunya. Faktor jurusan 

dalam perkuliahan juga mnjadi penentu suksesnya menjadi wirausaha saat 

menjadi mahasiswa. Dikarenakan pendidikan yang mewajibkan waktu lebih 

banyak untuk berurusan dengan kegiatan kuliah, sedangkan waktu untuk 

berurusan dengan bisnis menjadi berkurang. Sehingga menyebabkan kegiatan 

usaha menjadi terbengkalai, atau malah sebaliknya.  

Semua kendala – kendala yang dialami mahasiswa wirausaha ini 

merupakan hal wajar yang dialami mahasiswa yang memiliki kegiatan lain juga. 

Akan tetapi motivasi dari dalam diri juga dukungan dari keluarga maupun teman 

juga menjadi faktor pendukung penting untuk menunjang kesuksesan mahasiswa 

wirausaha, seperti yang diungkapkan informan – informan ini. Faktor internalisasi 

seiring berjalan faktor eksternalisasi sangat diperlukan demi kemajuan usaha 

maupun kuliah. Karena informan yang sebagai mahasiswa wirausaha telah 

memaknai bahwasanya wirausaha menjadi kunci penting untuk kesuksesannya di 

masa depan maka melakukannya mulai saat ini juga agar kedepannya menjadi 

beban yang ringan. Hanya saja rintangan yang cukup berat saat ini ialah masih 

harus menyelesaikan studi dengan baik dan tepat menjadi kewajiban para 

mahasiswa ini. 

Dalam berkonsisten untuk menjalankan wirausaha sampai setelah lulus dari 

bangku kuliah telah banyak dilakukan oleh mahasiswa wirausaha. Misalnya 

seperti, telah mempersiapkan bisnis dalam jangka waktu 4-10 tahun kedepan, dan 

itu bukan hanya berupa rancangan akan tetapi kontrak kerja bersama rekan kerja 

yang telah tertulis sah. Selain itu pula banyak diantaranya telah memperluas 

jaringan dan memperkenalkan diri mereka sebagai wirausaha, seperti salah satu 

nama informan telah tercantung di Dinas UMKM. Walupun ada informan yang 

akan tetap mengabdi bekerja di rumah sakit atau klinik, bisnis yang telah dirintis 

dari saat ini akan tetap dijalankan dengan bantuan atau dukungan dari keluarga 

agar tetap berjalan seimbang dengan pekerjaannya nantinya. 
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