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KATA PENGANTAR 

 
Bismillahirrahmanirrahim 

 

Dalam menghadapi era persaingan global, pemerintah 

harus mampu menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas dan handal. Menurut mantan Menko Kesra dan Taskin, 

Haryono Suyono, menyiapkan SDM yang berkualitas dan handal bisa 

dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan wirausaha. Wirausaha 

dirasa sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian 

suatu negara. Hal ini sejalan dengan perkataan mantan Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta 

Rajasa, bahwa “wirausaha adalah kunci bagi Indonesia untuk 

memajukan perekonomian”. Dalam rangka menciptakan wirausaha-

wirausaha tersebut, salah satu caranya adalah dengan memberikan 

pendidikan kewirausahaan kepada peserta didik pada semua jenjang 

pendidikan. 

Pendidikan kewirausahaan sebenarnya sudah cukup lama 

diperhatikan. Sejumlah perguruan tinggi telah membentuk dan 

menerapkan kuliah kewirausahaan sejak beberapa tahun silam. 

Sejumlah sekolah menengah juga melakukan hal yang sama, akan 

tetapi kelahiran wirausaha di Indonesia dirasakan masih jauh dari 

harapan. Pendidikan kewirausahaan di Indonesia masih kurang 

memperoleh perhatian yang cukup memadai, baik oleh dunia 

pendidikan maupun masyarakat sendiri. Strategi pembelajaran 

kewirausahaan di Indonesia belum bisa memungkinkan lahirnya 

wirausaha baru sesuai harapan.  

Apabila pemerintah Indonesia tidak mampu membentuk 

wirausaha-wirausaha baru yang handal maka diperkirakan akan 

semakin banyak jumlah pengangguran di Indonesia dan hal ini tentu 

akan berimbas pada penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi 

Indonesia, maka dirasa sangat penting untuk mengembangkan 

kurikulum pendidikan kewirausahaan agar mampu mencetak 

wirausaha-wirausaha baru mandiri yang handal. 

Guna menumbuh kembangkan jiwa wirausaha di Indonesia 

perlu didukung oleh berbagai pihak, termasuk pihak pemerintah, badan 
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usaha, kalangan pengusaha, kalangan cedekiawan, dan unsur 

masyarakat.  Penulis sebagai akademisi, praktisi usaha dan unsur 

masyarakat terpanggil untuk turut serta memupuk jiwa wirausaha. 

Buku ini disusun guna membantu mempelajari teori 

kewirausahaan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, 

selain itu dapat dijadikan sebagai buku pegangan mahasiswa dan 

calon-calon pengusaha dan para pengusaha sebagai acuan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas usahanya. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu hingga terbitnya buku ini.  Semoga buku ini 

bermanfaat bagi kita semua. Amin. 
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BAB I 

KONSEP DASAR KEWIRAUSAHAAN 

 

 

1.1. Sejarah Kewirausahaan 

Kewirausahaan pertama kali muncul pada abad 18 diawali 

dengan penemuan-penemuan baru seperti mesin uap, mesin pemintal, 

dll. Tujuan utama mereka adalah pertumbuhan dan perluasan 

organisasi melalui inovasi dan kreativitas. Keuntungan dan kekayaan 

bukan tujuan utama. 

1. Periode awal 

Sejarah kewirausahaan dimulai dari periode awal yang dimotori 

oleh Marcopolo. Dalam masanya, terdapat dua pihak yakni pihak 

pasif dan pihak aktif. Pihak pasif bertindak sebagai pemilik modal 

dan mereka mengambil keuntungan yang sangat banyak terhadap 

pihak aktif. Sedangkan pihak aktif adalah pihak yang 

menggunakan modal tersebut untuk berdagang antara lain dengan 

mengelilingi lautan. Mereka menghadapi banyak resiko baik fisik 

maupun sosial akan tetapi keuntungan yang diperoleh sebesar 

25%. 

2. Abad pertengahan 

Kewirausahaan berkembang di periode pertengahan, pada masa 

ini wirausahawan dilekatkan pada aktor dan seorang yang 

mengatur proyek besar. Mereka tidak lagi berhadapan dengan 

resiko namun mereka menggunakan sumber daya yang diberikan, 

yang biasanya yang diberikan oleh pemerintah. Tipe 

wirausahaawan yang menonjol antara lain orang yang bekerja 

dalam bidang arsitektural. 

3. Abad 17 

Di abad 17, seorang ekonom, Richard Cantillon, menegaskan 

bahw seorang wirausahawan adalah seorang pengambil resiko, 

dengan melihat perilaku mereka yakni membeli pada harga yang 

tetap namun menjual dengan harga yang tidak pasti. 

Ketidakpastian inilah yang disebut dengan menghadapi resiko. 
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4. Abad 18 

Berlanjut di abad ke 18, seorang wirausahawan tidak dilekatkan 

pada pemilik modal, tetapi dilekatkan pada orang-orang yang 

membutuhkan modal. Wirausahawan akan membutuhkan dana 

untuk memajukan dan mewujudkan inovasinya. Pada masa itu 

dibedakan antara pemilik modal dan wirausahawan sebagai 

seorang penemu. 

5. Abad 19 

Sedangkan di abad ke 19 dan 20, wirausahawan didefinisikan 

sebagai seseorang yang mengorganisasikan dan mengatur 

perusahaan untuk meningkatkan pertambahan nilai personal. 

6. Abad 20 

Pada abad 20, inovasi melekat erat pada wirausahawan di masa 

sekarang. 

 

Kewirausahaan di Amerika mengalami perkembangan pesat, 

terutama dikarenakan sistem perekonomian negara yang tersebut yang 

mendukung tumbuhnya lapisan ini, menjadi Entrepreneur merupakan 

impian bagi sebagian besar dari penduduk di sana, sebagian 

beranggapan menjadi wirausaha adalah jalan menuju kekayaan. 

Sejarah kewirausahaan di Indonesia berawal di tahun 1995 

dimana adanya sebuah Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan 

Membudidayakan Kewirausahaan (GNMMK) yang berupaya 

mengatasi kesenjangan antara jumlah Pencari Kerja dengan Lapangan 

Pekerjaan yang tersedia. Pada tahun 1998 Kewirausahaan menjadi 

sebuah jalan lain untuk membantu Pencari Kerja untuk berpikir untuk 

membuka peluang kerja sendiri karena pada tahun tersebut dunia pada 

umumnya mengalami Krisis Ekonomi Global yang membuat 

perusahaan-perusahaan melakukan perampingan hingga pengurangan 

tenaga kerja. Pada tahun 2000 pemerintah memasukan Kewirausahaan 

dalam kurikulum pendidikan Depdiknas dan Dikti untuk dipelajari di 

Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi berharap agar lulusan 

selanjutnya tidak hanya mencari pekerjaan tetapi dapat memperoleh 

keahlian kewirausahaan sehingga dapat berbisnis, berdagang, atau 
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menyalurkan bakat dan kemampuannya untuk membuka peluang kerja 

baru. 

Belakangan ini, pembahasan mengenai kewirausahaan makin 

marak terutama karena banyak wirausaha-wirausaha sukses ikut 

berusaha untuk berpartisipasi dalam bentuk pendidikan maupun 

mentoring langsung ke calon wirausaha. Bisa diperhatikan kiprah dari 

Ciputra, Bob Sadino, Sandiaga Uno, dan lainnya yang memang sudah 

terkenal dalam keberhasilannya membangun bisnis. 

Kemajuan Internet dan terbentuknya komunitas-komunitas 

wirausaha juga turut memberikan dampak pada perkembangan 

kewirausahaan di Indonesia. Komunitas seperti Tangan di Atas (TDA), 

Indonesia Young Entrepreneur (IYE), atau komunitas yang terbentuk 

dari Forum Internet seperti Kaskus Entrepreneur Corner (EC) serta 

komunitas wirausaha dengan industri spesifik misalkan Forum Web 

Anak Bandung (FOWAB) yang merupakan wadah kumpul-kumpul 

pelaku IT. 

Peran media dan lembaga-lembaga terkait pun tak kalah 

penting. Kerjasama media dalam kegiatan-kegiatan penghargaan, 

ekspo, pameran bagi wirausaha membuat topik ini menjadi selalu 

hangat sepanjang tahun. Perusahaan Konsultan Manajemen sekelas 

Earns & Young (EY) misalnya setiap tahun selalu memberikan 

penghargaan EY Entrepreneurs of The Year kepada wirausaha yang 

dinilai berhasil dalam bidangnya. Ditambah lagi dengan beragam 

penghargaan lain yang diberikan baik oleh pemerintah secara langsung 

memberikan daya ungkit yang terus mengangkat kemajuan 

kewirausahaan di Indonesia.  

Dibandingkan dengan negara-negara lain, perkembangan 

kewirausahaan di Indonesia masih sangat kurang. Sebagai 

pembanding, kewirausahaan di Amerika Serikat tercatat mencapai 11 

persen dari total penduduknya, Singapura sebanyak 7 persen, dan 

Malaysia sebanyak 5 persen. “Jadi, pengembangan SDM dengan 

kompetisi semacam ini dari para generasi muda tepat dan relevan 

untuk membibitkan para pelajar agar menjadi wirausaha dan 

menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.  
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Jumlah wirausaha di Indonesia masih rendah dibandingkan 

dengan jumlah wirausaha di negara luar. Jumlah wirausaha di 

Indonesia hanya sekitar 0,24 persen dari jumlah penduduk di Indonesia 

yang sekitar 238 juta jiwa. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan 

dengan jumlah wirausaha di beberapa negara luar yang tingkat 

pertumbuhan ekonominya tinggi. Jumlah wirausaha di luar negeri, 

seperti Amerika Serikat yang merupakan negara maju di dunia, 

mencapai sekitar 11 persen. Jumlah wirausaha di Singapura juga 

tinggi, mencapai 7 persen, dan di Malaysia mencapai 5 persen. 

 
Gambar  1  : Perbandingan Jumlah Wirausaha Indonesia Dengan 

Negara Lain 

 

1.2. Disiplin Ilmu Kewirausahaan  

Kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari 

tentang nilai, kemampuan dan perilaku seseorang dalam menghadapi 

tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko 

yang mungkin di hadapinya. Bila dalam konteks bisnis kewirausahaan 

adalah hasil dari suatu disiplin serta sistematis penerapan kreatifitas 

dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. 

Dahulu kewirausahaan dianggap dapat dilakukan melalui 

pengalaman langsung di lapangan dan merupakan bakat yang di bawa 

sejak lahir yang tidak dapat di pelajari dan di ajarkan. Seseorang yang 
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memiliki bakat kewirausahaan dapat mengembangkan bakatnya 

dengan pendidikan sehingga orang-orang dapat mengenal potensi dan 

belajar mengembangkannya untuk menangkap peluang serta 

mengorganisasi usaha dalam mewujudkan cita-citanya, sehingga untuk 

menjadi wirausaha yang sukses tidak hanya memiliki bakat saja tetapi 

harus di bekali dengan pengetahuan dari segala aspek usaha yang di 

tekuninya. 

Kewirausaan telah berkembang di negara Barat khususnya 

Eropa dengan kewirausahaan itu sendiri memiliki banyak tanggung 

jawab antara lain tangung jawab dalam mengambil keputusan yang 

menyangkut kepimpinan teknis, kepempimpinan organisasi dan 

komersial, penyediaan modal,  penerimaan dan pengangan tenaga 

kerja, pembelian, penjualan, pemasangan iklan dan lain-lain. 

Kemudian pada awal tahun 50-an berkembang di daratan Amerika. 

 Sejalan dengan tuntuan perubahan yang cepat pada paradigma 

petumbuhan yang wajar dan perubahan ke arah globalisasi yang 

menuntut adanya keunggulan, pemerataan persaingan sehingga 

sekarang mengalami perubahan paradigma di  bidang pendidikan. 

Menurut seorang pakar pendidikan kewirausahaan telah di ajarkan 

sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang independen karena: 

1. Kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata 

yaitu terdapat teori konsep dan metode ilmiah yang lengkap. 

2. Kewirausahaan memiliki dua konsep : permulaan dan 

perkembangan usaha, yang jelas tidak masuk dalam kerangka 

pendidikan manajamen umum yang memisahkan antara 

manajemen dan kepemilikan usaha. 

3. Kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memilki objek 

tersendiri dengan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan 

berbeda. 

4. Kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan 

usaha dan pendapatan atau kesejahterasaan rakyat yang adil dan 

makmur. 

Sama halnya dengan ilmu manajemen yang berkembang di 

bidang industri pada awalnya dan berkembang lagi di berbagai ilmu 

begitu juga dengan kewirausahaan yang berkembang diberbagai 
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bidang yang pada awalnya hanya di bidang perdagangan. Dalam 

bidang tertentu kewirausahaan telah menjadikan kompetensi inti dalam 

menciptakan perubahan, pembaharuan dan kemajuan sehingga tidak 

hanya dapat di gunakan sebagai kiat-kiat bisnis jangka pendek tetapi 

juga untuk menciptakan peluang. 

Dalam bidang bisnis akan menjadi sukses bila memiliki 

kreativitas dan inovasi. Melalui kreatif dan inovasi dapat menciptakan 

nilai tambah atas barang dan jasa karena melalui kedua proses terebut 

menciptakan keunggulan bersaing. Demikian juga di berbagai bidang 

manapun kemajuan-kemajuan tertentu dapat di ciptakan oleh orang-

orang yang memiliki semangat serta jiwa kreatif dan inovatif. Dalam 

era seperti sekarang di butuhkan pemerintah yang berjiwa wirausaha 

karena dengan memiliki jiwa kewirausahaan maka birokrasi dan 

institusi akan memiliki motivasi optisisme dan berlomba untuk 

menciptakan cara-cara yang lebih efesien, efektif, inovatif, fleksibel 

dan adaptif. 

 

Objek Studi Kewirausahaan 

Nilai dan kemampuan seseorang yang di wujudkan dalam bentuk 

perilaku yang meliputi: 

1. Kemampuan merumuskan tujuan hidup/usaha. Dengan 

memerlukan adanya proses perenungan dan koreksi yang 

kemudian di baca dan diamati berulang-ulang sampai di pahami 

apa yang menjadi kemauannya. 

2. Kemampuan memotivasi diri untuk melahirkan suatu tekad 

kemauan yang besar  

3. Kemampuan berinisiatif untuk mengerjakan sesuatu yang baik 

tanpa di suruh/menunggu perintah orang yang di lakukan 

berulang-ulang sehingga menjadi terbiasa. 

4. Kemampuan berinovasi yang melahirkan kreativitas dan 

dibiasakan inovatif dalamdiri yang dapat dijadikan perangkat 

dalam menyajikan barang dan jasa bagikemakmuran masyarakat. 

5. Kemampuan membentuk modal materi, sosial dan intelektual 

 

 



7 

1.3. Konsep Kewirausahaan 

I. Definisi Kewirausahaan dan Wirausaha 

Kewirausahaan berasal dari dua buah kata wira dan usaha 

yang diberi imbuhan ke-an. Imbuhan ke-an dalam kata tersebut 

bertujuan membentuk kata sifat, kata wira mempunyai arti utama, 

gagah berani, teladan sedangkan kata usaha mempunyai arti suatu 

aktivitas untuk mendapatkan keadaan yang lebih baik. Usaha 

biasanya sering disamakan dengan istilah bisnis yang mempunyai 

arti menciptakan dan atau menambah suatu untuk dijual dengan 

tujuan mendapatkan keuntungan. Maka secara etimologi 

pengertian kewirausahaan adalah sifat keutamaan, gagah berani 

untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dengan menciptakan 

dan atau menambah sesuatu untuk dijual dengan berorientasi pada 

laba. 

Kewirausahaan mempunyai pengertian sebagai sebuah bentuk 

sikap seorang wirausahawan.  

1. Kewirausahaan adalah sikap dan prilaku seseorang dalam 

menangani usaha yang mengarah kepada menciptakan dan 

menerapkan cara kerja yang bertujuan untuk mewujudkan suatu 

kondisi yang lebih baik atau memperoleh laba/keuntungan. 

2. Kewirausahaan adalah sikap dan prilaku seorang wirausaha 

untuk INOVATIF, KREATIF, dan INISIATIF juga seorang 

PENGAMBIL RESIKO yang berorientasi pada 

laba/keuntungan. 

3. Kewirausahaan adalah sikap dan prilaku seorang wirausaha 

yang bisa menciptakan hal-hal baru, memiliki kemampuan 

dalam menghadapi berbagai situasi yang terjadi, seorang 

pengambil resiko dan berorientasi pada laba.   

 Wirausaha adalah orang yang mengambil resiko dengan jalan 

membeli barang sekarang dan menjual kemudian dengan harga 

yang tidak pasti (Cantillon). 

Wirausaha adalah orang yang memindahkan sumber-sumber 

ekonomi dari daerah dengan produktivitas rendah ke daerah 

dengan produktivitas dan hasil lebih tinggi (J.B Say). 
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 Wirausaha adalah orang yang menciptakan cara baru dalam 

mengorganisasikan proses produksi (Schumpeter). 

Tugas Wirausaha adalah melakukan sesuatu dengan cara 

yang berbeda, bukan hanya sekadar dengan cara yang lebih baik. 

Kewirausahaan berasal dari istilah entrepreneurship, 

sedangkan wirausaha berasal dari kata entrepreneur. Kata 

entrepreneur, secara tertulis digunakan pertama kali oleh Savary 

pada tahun 1723 dalam bukunya "Kamus Dagang'. Entrepreneur 

adalah orang yang membeli barang dengan harga pasti, meskipun 

orang itu belum mengetahui berapa harga barang (atau guna 

ekonomi) itu akan dijual. 

Wirausaha adalah seorang pembuat keputusan yang 

membantu terbentuknya sistem ekonomi perusahaan yang bebas. 

Sebagaian besar pendorong perubahan, inovasi, dan kemajuan di 

perkonomian kita akan datang dari para wirausaha; orang-orang 

yang memiliki kemampuan untuk mengambil reasiko dan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Pengertian kewirausahaan relatif berbeda-beda antar para 

ahli/sumber acuan dengan titik berat perhatian atau penekanan 

yang berbeda-beda, diantaranya adalah penciptaan organisasi baru, 

menjalankan kombinasi (kegiatan) yang baru, ekplorasi berbagai 

peluang, menghadapi ketidakpastian, dan mendapatkan secara 

bersama faktor-faktor produksi. 

Beberapa definisi tentang kewirausahaan tersebut diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

Ø  Richard Cantillon (1775) 

Kewirausahaan didefinisikan sebagai bekerja sendiri (self-

employment). Seorang wirausahawan membeli barang saat ini 

pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan 

datang dengan harga tidak menentu. Jadi definisi ini lebih 

menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi resiko 

atau ketidakpastian. 

Ø  Jean Baptista Say (1816) 

Seorang wirausahawan adalah agen yang menyatukan berbagai 

alat-alat produksi dan menemukan nilai dari produksinya. 
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Ø  Frank Knight (1921) 

Wirausahawan mencoba untuk memprediksi dan menyikapi 

perubahan pasar. Definisi ini menekankan pada peranan 

wirausahawan dalam menghadapi ketidakpastian pada 

dinamika pasar. Seorang wirausahawan disyaratkan untuk 

melaksanakan fungsi-fungsi manajerial mendasar seperti 

pengarahan dan pengawasan. 

Ø  Joseph Schumpeter (1934) 

Wirausahawan adalah seorang inovator yang 

mengimplementasikan perubahan perubahan di dalam pasar 

melalui kombinasi-kombinasi baru. 

Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk 

(1) memperkenalkan produk baru atau dengan kualitas baru, 

(2) memperkenalkan metoda produksi baru, 

(3) membuka pasar yang baru (new market), 

(4) Memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau 

komponen baru, atau 

(5) menjalankan organisasi baru pada suatu industri. 

Schumpeter mengkaitkan wirausaha dengan konsep inovasi 

yang diterapkan dalam konteks bisnis serta 

mengkaitkannya dengan kombinasi sumber daya. 

Ø   Penrose (1963) 

Kegiatan kewirausahaan mencakup indentifikasi peluang-

peluang di dalam system ekonomi. Kapasitas atau kemampuan 

manajerial berbeda dengan kapasitas kewirausahaan. 

Ø   Harvey Leibenstein (1968, 1979) 

Kewirausahaan mencakup kegiatan-kegiatann yang dibutuhkan 

untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat 

semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan 

jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui 

sepenuhnya. 

Ø   Israel Kirzner (1979) 

Wirausahawan mengenali dan bertindak terhadap peluang pasar 

( Entrepreneurship Center at Miami University of Ohio). 

Kewirausahaan sebagai proses mengidentifikasi, 
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mengembangkaan, 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. 

Ø   Peter F. Drucker 

Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan 

sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung 

maksud bahwa seorang wirausahan adalah orang yang memiliki 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda 

dari yang lain, atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda 

dengan yang sudah ada sebelumnya. 

Ø    Zimmerer 

Kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan 

inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang 

untuk memperbaiki kehidupan (usaha). 

Salah satu kesimpulan yang bisa ditarik dari berbagai 

pengertian tersebut adalah bahwa kewirausahaan dipandang 

sebagai fungsi yang mencakup eksploitasi peluang peluang yang 

muncul di pasar. Eksploitasi tersebut sebagian besar berhubungan 

dengan pengarahan dan atau kombinasi input yang produktif. 

Seorang wirausahawan selalu diharuskan menghadapi resiko atau 

peluang yang muncul, serta sering dikaitkan dengan tindakan yang 

kreatif dan innovatif. Wirausahawan adalah orang yang merubah 

nilai sumber daya, tenaga kerja, bahan dan faktor produksi lainnya 

sehingga menjadi lebih besar dari pada sebelumnya dan juga orang 

yang melakukan perubahan, inovasi dan cara-cara baru. Selain itu, 

seorang wirausahawan menjalankan peranan manajerial dalam 

kegiatannya, tetapi manajemen rutin pada operasi yang sedang 

berjalan tidak digolongkan sebagai kewirausahaan. Seorang 

individu mungkin menunjukkan fungsi kewirausahaan ketika 

membentuk sebuah organisasi, tetapi selanjutnya menjalankan 

fungsi manajerial tanpa menjalankan fungsi kewirausahaannya. 

Jadi kewirausahaan biasa bersifat sementara atau kondisional. 
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Kesimpulan lain dari kewirausahaan adalah proses 

penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan 

usaha dan waktu yang diperlukan, memikul resiko finansial, 

psikologi dan sosial yang menyertainya, serta menerima balas jasa 

moneter dan kepuasan pribadi. 

Istilah wirausaha muncul kemudian setelah dan sebagai 

padanan wiraswasta yang sejak awal sebagian orang masih kurang 

sreg dengan kata swasta. Persepsi tentang wirausaha sama dengan 

wiraswasta sebagai padanan entrepreneur. Perbedaannya adalah 

pada penekanan pada kemandirian (swasta) pada wiraswasta dan 

pada usaha (bisnis) pada wirausaha. Istilah wirausaha kini makin 

banyak digunakan orang terutama karena memang penekanan 

pada segi bisnisnya. Walaupun demikian mengingat tantangan 

yang dihadapi oleh generasi muda pada saat ini banyak pada 

bidang lapangan kerja, maka pendidikan wiraswasta mengarah 

untuk survival dan kemandirian seharusnya lebih ditonjolkan. 

Sedikit perbedaan persepsi wirausaha dan wiraswasta harus 

dipahami, terutama oleh para pengajar agar arah dan tujuan 

pendidikan yang diberikan tidak salah. Jika yang diharapkan dari 

pendidikan yang diberikan adalah sosok atau individu yang lebih 

bermental baja atau dengan kata lain lebih memiliki kecerdasan 

emosional (EQ) dan kecerdasarn advirsity (AQ) yang berperan 

untuk hidup (menghadapi tantangan hidup dan kehidupan) maka 

pendidikan wiraswasta yang lebih tepat. Sebaliknya jika arah dan 

tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan sosok individu yang 

lebih lihai dalam bisnis atau uang, atau agar lebih memiliki 

kecerdasan finansial (FQ) maka yang lebih tepat adalah 

pendidikan wirausaha. Karena kedua aspek itu sama pentingnya, 

maka pendidikan yang diberikan sekarang lebih cenderung kedua 

aspek itu dengan menggunakan kata wirausaha. Persepsi 

wirausaha kini mencakup baik aspek financial maupun personal, 

sosial, dan professional. 
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1.4 Manfaat Kewirausahaan 

Dari beerapa penelitian mengedintifikasi bahwa pemilik bisnis 

mikro, kecil, atau percaya bahwa mereka cenderung bekerja lebih 

keras, menghasilkan lebih banyak uang, dan lebih membanggakan 

daripada bekerja di suatu perusahaan besar. Sebelum mendirikan 

usaha, setiap calon wirausaha sebaiknya mempertimbangkan manfaat 

kepemilikikan bisnis mikro, kecil atau menengah. 

Thomas W Zimmerer et al. (2005) merumuskan manfaat 

kewirausahaan adalah sebagai berikut: 

1. Memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib 

sendiri 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. 

2. Memberi peluang melakukan perubahan 

Semakin banyak bisnis yang memulai usahanya karena mereka 

dapat menangkap peluang untuk melakukan berbagai perubahan 

yang menurut mereka sangat penting. Mungkin berupa penyediaan 

perumahan sederhana yang sehat dan layak pakai, dan mendirikan 

daur ulang limbah untuk melestarikan sumber daya alam yang 

terbatas, pebisnis kini menemukan cara untuk mengkombinasikan 

wujud kepedulian mereka terhadap berbagai masalah ekonomi 

dengan sosial dengan harapan untuk menjalani hidup yang lebih 

baik. 

3. Memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya 

Banyak orang menyadari bahwa bekerja di suatu perusahaan 

seringkali membosankan, kurang menantang dan tidak ada daya 

tarik. Hal ini tentu tidak berlaku bagi seorang wirausahawan, bagi 

mereka tidak banyak perbedaan antara bekerja atau menyalurkan 

hobi atau bermain, keduanya sama saja. Bisnis-bisnis yang 

dimiliki oleh wirausahawan merupakan alat untuk menyatakan 

aktualisasi diri. Keberhasilan mereka adalah suatu hal yang 

ditentukan oleh kreativitas, antusias, inovasi, dan visi mereka 

sendiri. Memiliki usaha atau perusahaan sendiri memberikan 
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kekuasaan kepada mereka, kebangkitan spiritual dan mampu 

mengikuti minat atau hobinya sendiri. 

4. Memiliki peluang untruk meraih keuntungan 

Walaupun pada tahap awal uang bukan daya tarik utama bagi 

wirausahawan, keuntungan berwirausahawan merupakan faktor 

motivasi yang penting untuk mendirikan usaha sendiri, 

kebanyakan pebisnis tidak ingin menjadi kaya raya, tetapi 

kebanyakan diantara mereka yang menang menjadi berkecukupan. 

Hampir 75% yang termasuk dalam daftar orang terkaya 

(Majalah Forbes) merupakan wirausahawan generasi pertama. 

Menurut hasil penelitian, Thomas stanley dan William Danko, 

pemilik perusahaan sendiri mencapai 2/3 dari jutawan Amerika 

Serikat. “Orang-orang yang bekerja memiliki perusahaan sendiri 

empat kali lebih besar untuk menjadi jutawan dari pada orang-

orang yang bekerja untuk orang lain (karyawan perusahaan lain). 

5. Memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakan dan 

mendapatkan pengakuan atas usahanya. 

Pengusaha atau pemilik usaha kecil seringkali merupakan warga 

masyarakat yang paling dihormati dan dipercaya. Kesepakatan 

bisnis berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati adalah 

ciri pengusaha kecil. Pemilik menyukai kepercayaan dan 

pengakuan yang diterima dari pelanggan yang telah dilayani 

dengan setia selam bertahun-tahun. Peran penting yang dimainkan 

dalam sistem bisnis dilingkungan setempat serta kesadaran bahwa 

kerja memilki dampak nyata dalam melancarkan fungsi sosial dan 

ekonomi nasional adalah merupakan imbalan bagi manajer 

perusaan kecil. 

6. Memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan 

menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakan. 

Hal yang didasarkan oleh pengusaha kecil atau pemilik 

perusahaan kecil adalah bahwa kegiatan usaha mereka 

sesungguhnya bukan kerja. Kebanyakan kewirausahawan yang 

berhasil memilih masuk dalam bisnis tertententu, sebab mereka 

tertarik dan menyukai pekerjaan tersebut. Mereka menyalurkan 

hobi atau kegemaran menjadi pekerjaan dan senang hati  
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melakukannya. Wirausahawan harus mengikutu nasihat Harvey 

McKey. Menurut McKey: “Carilah dan dirikan usaha yang anda 

sukai dan anda tidak akan pernah terpaksa harus bekerja sehari 

pun dalam hidup anda”.  Hal ini yang menjadi penghargaan 

terbesar bagi pebisnis/wirausahawan bukan tujuannya, melainkan 

lebih kepada proses atau perjalanannya. 

Dengan beberapa manfaat berkewirausahaan tersebut diatas 

jelas bahwa menjadi usahawan lebih memiliki berbagai kebebasan 

yang tidak mungkin diperoleh jika seseorang menjadi karyawan atau 

menjadi orang gajian atau menjadi pekerja bagi para pemilik 

perusahaan. 

 

1.5. Karakteristik Pribadi Wirausaha 

Sifat kepribadian wirausaha dipelajari guna mengetahui karakteristik 

perorangan yang membedakan seorang wirausaha dan bukan 

wirausaha. 

David McCleland mengindikasikan ada korelasi positif antara tingkah 

laku orang yang memiliki motif prestasi tinggi dengan tingkah laku 

wirausaha. 

Karakteristik orang-orang yang mempunyai motif prestasi tinggi 

adalah: 

1. Memilih resiko “moderate” dalam tindakannya dia memilih 

melakukan sesuatu yang ada tantangannya, namun dengan cukup 

kemungkinan untuk berhasil. 

2. Mengambil tanggung jawab pribadi atas perbuatan-perbuatan. 

Artinya kecil sekali kecenderungan untuk mencari “kambing 

hitam” atas kegagalan atau kesalahan yang dilakukannya. 

3. Mencari umpan balik (feed back) tentang perbuatan-perbuatannya. 

4. Berusaha melakukan sesuatu dengan cara-cara baru. 

 

Upaya untuk mengungkapkan karakteristik utama wirausaha 

juga dilakukan oleh para ahli dengan menggunakan teori letak kendali 

(locus of control) yang dikemukakan oleh J.B. Rotter. Teori letak 

kendali menggambarkan bagaimana meletakkan sebab dari suatu 

kejadian dalam hidupnya. Apakah sebab kejadian tersebut oleh faktor 
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dalam dirinya dan dalam lingkup kendalinya atau faktor diluar 

kendalinya. 

Dua kategori letak kendali menurut Rotter yaitu: 

- Internal 

Orang yang beranggapan bahwa dirinya mempunyai kendali atas 

apa yang akan dicapainya. Karakteristik ini sejalan dengan 

karakteristik wirausaha seperti lebih cepat mau menerima 

pembaharuan (inovasi). 

- Eksternal 

Orang yang beranggapan keberhasilan tidak semata tergantung 

pada usaha seseorang, melainkan juga oleh keberuntungan, nasib, 

atau ketergantungan pada pihak lain, karena adanya kekuatan 

besar disekeliling seseorang. 

 

Management Systems International menyebutkan karakteristik pribadi 

wirausaha (personal entrepreneurial characteristics) sebagai berikut: 

1. Mencari peluang   

2. Keuletan   

3. Tanggungjawab terhadap pekerjaan  

4. Tuntutan atas kualitas dan efisiensi 

5. Penghitung resiko 

6. Menetapkan sasaran 

7. Mencari informasi 

8. Perencanaan yang sistematis dan pengawasannya 

9. Persuasi dan jejaring/koneksi 

10. Percaya diri 

 

1.6. Peran Wirausaha Bagi Lingkungannya 

Dalam pandangan Schumpeter, seorang wirausaha adalah 

inovator. Hanya seseorang yang sedang melakukan inovasi yang dapat 

disebut sebagai wirausaha. Mereka yang tidak lagi melakukan inovasi, 

walaupun pernah, tidak dapat lagi dianggap sebagai wirausaha. 

Wirausaha bukanlah jabatan, melainkan suatu peran. 
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Berdasarkan pengertian tentang wirausaha yang telah dibahas 

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peran wirausaha yang utama 

bagi lingkungannya adalah sebagai berikut: 

- Memperbaharui dengan “merusak secara kreatif”.  

 Dengan keberaniannya melihat dan mengubah apa yang sudah 

dianggap mapan, rutin, dan memuaskan. 

- Inovator 

- Menghadirkan hal yang baru di masyarakat. 

- Mengambil dan memperhitungkan resiko 

- Mencari peluang dan memanfaatkannya 

- Menciptakan organisasi baru 

 

1.7 Mitos dalam Kewirausahaan 

Berikut ini rincian mitos kewirausahaan yang dikumpulkan 

oleh Michael Robert dan Alan Weiss, dan sejumlah bukti yang 

dikumpulkan dari berbagai sumber yang menetang mitos tersebut. 

1. Wirausaha adalah pengambil resiko besar. 

- Wirausaha bukan pengambil resiko besar, melainkan 

seorang yang menghitung resiko yang akan diambilnya. 

Tantangan ada namun dengan upaya akan dapat dicapai. 

-   Wirausaha bijaksana dalam memilih resiko dan bukan 

penjudi. 

2. Wirausaha adalah pemilik usaha, bukan pegawai. 

- Yang mengubah restoran “fast food” McDonald‟s menjadi 

raja dibidang “franchising” adalah Ray Kroc, pimpinan 

perusahaan, dan bukan pemiliknya yaitu McDonald 

bersaudara. 

- Intrepreneur di dalam perusahaan bukanlah pemilik.  

3. Inovasi hanya di perusahaan kecil. 

- Inovasi dilakukan dengan ketrampilan atau keahlian dan 

bukan pembawaan atau milik budaya tertentu. Ia dilakukan 

dimana-mana. 

- Musuh inovasi adalah birokrasi yang terdapat di perusahaan 

besar ataupun kecil. 

4. Inovasi adalah gagasan besar. 
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Sebagian keberhasilan besar dimulai dari gagasan baru yang 

sederhana, misalnya “walkman” muncul sebagai produk baru 

yang sukses berasal dari keinginan tetap mendengar musik 

secara pribadi sambil berolahraga. 

5. Wirausaha adalah pencetus gagasan. 

Seorang inovator terjun langsung menerapkan gagasannya. 

6. Wirausaha menyediakan sarananya termasuk modal sendiri. 

- Wirausaha tidak sama dengan kapitalis. 

- Wirausaha menggunakan sarana yang ada dengan cara baru. 

7. Inovasi datang mencuat bagai kilat dari seorang genius. 

- Ray Kroc memperbaharui bisnis hamburger dengan 

mengadakan pengamatan terus-menerus atas restoran 

McDonald‟s. 

- Fred Smith menghasilkan “undergraduate thesis” model 

distribusi barang kiriman kecil (parcel) dari pengamatan di 

kantor pos dan perusahaan pengiriman UPS. Thesisnya 

dinilai C- oleh dosennya, namun gagasannya setelah 

diterapkan menjadi perusahaan Federal Express yang sangat 

sukses. 

8. Wirausaha dilahirkan dan kewirausahaan tidak dapat dilatihkan. 

Seperti ketrampilan dokter atau pengacara, ketrampilan 

kewirausahaan dapat dilatihkan. 

 

1.8. Wirausaha, Manajer dan Organisasi 

Peran wirausaha pendiri adalah melahirkan suatu organisasi 

baru, baik sendiri maupun bersama suatu kelompok. Setelah lahir maka 

wirausaha pendiri melakukan upaya pengembangan organisasi hingga 

sampai organisasi tidak lagi tergantung pada pendiri.  Pelaksanaan 

organisasi memerlukan manajemen yang menguatkan organisasi 

dengan sistem manajemen dan mengurangi ketidak-pastian dan 

ketergantungan pada faktor subjektivitas pendiri.  

 

1.9. Nilai-Nilai Hakiki Kewirausahaan 

Beberapa nilai hakiki penting dari kewirausahaan yaitu : 
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1. Percaya Diri 

Percaya diri merupakan suatu paduan sikap dan keyakinan 

seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan, kepercayaan 

diri ini bersifat internal, sangat relatif, dinamis, dan banyak 

ditentukan oleh kemampuan untuk memulai, melaksanakan, dan 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Kepercayaan diri merupakan 

landasan yang kuat untuk meningkatkan karsa dan karya 

seseorang, sebaliknya setiap karya yang dihasilkan akan 

menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan diri. 

2. Berorientasi pada Tugas dan Hasil 

Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah 

orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, 

berorientasi pada laba, ketekunan, dan ketabahan, tekad kerja 

keras, mempunyai dorongan, kuat, energik dan berinisiatif, 

Berinisiatif artinya selalu ingin mencari dan memulai sesuatu. 

3. Keberanian Mengambil Resiko 

Menurut Angelita S. Bajaro seorang wirausaha yang berani 

menanggung risiko adalah orang yang selalu ingin jadi pemenang 

dan memenangkan dengan cara yang baik. Wirausaha menyukai 

tantangan yang sukar namun dapat dicapai. Pilihan terhadap resiko 

ini sangat bergantung pada : 

• Daya tarik setiap alternatif. 

• Siap untuk mengalami kerugian. 

• Kemungkinan relatif untuk sukses atau gagal. 

4. Kepemimpinan 

Kepemimpinan memiliki sifat-sifat  : 

• Kepeloporan 

• Keteladanan 

• Tampil beda 

• Mampu berfikir divergen dan konvergen 

5. Berorientasi ke Masa Depan 

Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang 

memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan, kuncinya 

adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan 

berbeda dengan yang sudah ada saat ini. 
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Tabel  1 :  Karakteristik dan Watak Wirausaha 

CIRI-CIRI WATAK 

1. Percaya Diri 1.  Keyakinan, kemandirian, 

individualitas, optimisme. 

2. Berorientasikan tugas dan 

hasil. 

 

2. Kebutuhan akan prestasi, 

berorientasi pada laba, 

memiliki ketekunan dan 

ketabahan, memiliki tekad 

yang kuat, suka bekerja 

keras, energik dan 

memiliki inisiatif. 

3. Pengambil Resiko. 3. Memiliki kemampuan 

mengambil resiko dan 

suka pada tantangan 

4. Kepemimpinan. 4. Bertingkah laku sebagai 

pemimpin, dapat bergaul 

dengan orang lain dan 

suka terhadap  saran dan 

kritik yang membangun. 

5. Keorisinilan. 5. Memiliki inovasi dan 

kreativitas tinggi, 

fleksibel, serba bisa dan 

memiliki jaringan bisnis 

yang luas. 

6. Berorientasi ke masa  

    depan. 

6. Persepsi dan memiliki cara 

pandang/ cara pikir yang 

berorientasi pada masa 

depan 

7. Jujur dan tekun 7. Memiliki keyakinan bahwa 

hidup itu sama dengan 

kerja 

 

6. Keorisinilan: Kreatifitas dan Inovasi 

Wirausaha yang inovatif adalah orang yang kreatif dan yakin 

dengan adanya cara-cara baru yang lebih baik  dengan ciri-ciri : 

• Tidak pernah puas dengan cara-cara yang dilakukan saat ini, 

meskipun cara tersebut cukup baik 
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• Selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya 

• Selalu ingin tampil beda atau memanfaatkan perbedaan. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kretifitas mengandung 

pengertian : 

• Penciptaan atas sesuatu yang awalnya tidak ada 

• Hasil kerja sama masa kini untuk memperbaiki masa lalu 

dengan cara yang baru 

• Menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih sederhana 

dan lebih baik  

7. Jujur dan Tekun 

 Kejujuran merupakan landasan moral yang kadang-kadang 

dilupakan oleh seorang wirausahawan. Kejujuran dalam 

berperilaku bersifat kompleks.Kejujuran mengenai karakteristik 

produk (barang dan jasa) yang ditawarkan, kejujuran mengenai 

promosi yang dilakukan, kejujuran mengenai pelayanan 

purnajual yang dijanjikan dan kejujuran mengenai segala 

kegiatan yang terkait dengan penjualan produk yang dilakukan 

olehwirausahawan. 

 Memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja 

 

1.10. Sikap dan Kepribadian Wirausaha 

Kualitas manusia modern tercermin pada orang yang 

berpartisipasi dalam produksi modern yang dimanifestasikan dalam 

bentuk sikap, nilai, dan tingkah laku dalam kehidupan sosial. Ciri-

cirinya meliputi keterbukaan terhadap pengalaman baru, selalu 

membaca perubahan sosial, lebih realitas terhadap fakta dan pendapat, 

berorientasi pada masa kini dan masa yang akan datang bukan pada 

masa lalu, berencana, percaya diri, memiliki aspirasi, berpendidikan 

dan mempunyai keahlian, respek, hati-hati, dan memahami produksi. 

Ciri-ciri orang modern tersebut yaitu: 

1. Kesiapan diri dan keterbukaan terhadap inovasi. 

2. Kebebasan yang besar dari tokoh-tokoh tradisional. 

3. Mempunyai jangkauan dan pandangan yang luas terhadap 

berbagai masalah. 

4. Berorientasi pada masa sekarang dan yang akan datang. 
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5. Selalu berencana dalam segala kegiatan. 

6. Mempunyai keyakinan pada kegunaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

7. Percaya bahwa kehidupan tidak dikuasai oleh nasib dan orang 

tertentu. 

8. Memiliki keyakinan dan menggunakan keadilan sesuai dengan 

prinsip masing-masing. 

9. Sadar dan menghormati orang lain. 

 

Modernisasi sebagai sikap yang menggambarkan: 

1. Sikap terbuka bagi pembaharuan dan perubahan. 

2. Kesanggupan membentuk pendapat secara demokratis. 

3. Berorientasi pada masa kini dan masa depan. 

4. Meyakini kemampuan sendiri. 

5. Menyakini kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

6. Menganggap bahwa ganjaran itu hasil dari prestasi. 

 

Orang yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru 

akan lebih siap untuk menanggapi segala peluang, tantangan dan 

perubahan sosial, misalnya dalam mengubah standar hidupnya. Orang-

orang yang terbuka terhadap ide-ide baru ini merupakan wirausaha 

yang inovatif dan kreatif yang ditemukan dalam jiwa kewirausahaan. 

Pandangan yang luas dan dinamis serta kesediaan untuk pembaharuan, 

bisa lebih cepat berkembang dalam lapangan industri, tidak lepas dari 

suatu latar belakang pendidikan, pengalaman perjalanan yang banyak. 

Dalam konteks ini, juga dijumpai perpaduan yang nyata antara usaha 

perdagangan yang sistematis dan rasional dengan kemampuan bereaksi 

terhadap kesempatan-kesempatan yang didasari keberanian berusaha. 

Wirausaha adalah kepribadian unggul yang mencerminkan budi yang 

luhur dan suatu sifat yang pantas diteladani, karena atas dasar 

kemampuannya sendiri dapat melahirkan suatu sumbangsih dan karya 

untuk kemajuan kemanusian yang berlandaskan kebenaran dan 

kebaikan. 

Para ahli mengemukakan bahwa seseorang memiliki minat 

berwirausaha karena adanya suatu motif, yaitu motif  berprestasi. 
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Motif berprestasi adalah suatu nilai sosial yang menekankan pada 

hasrat untuk mencapai hasil terbaik guna mencapai kepuasan pribadi. 

Faktor dasarnya adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Teori motivasi pertama kali dikemukakan oleh Maslow (1934). 

Ia mengemukakan tentang hierarki kebutuhan yang mendasari 

motivasi. Menurutnya, kebutuhan bertingkat sesuai dengan tingkatan 

pemuasannya, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan akan keamanan, 

kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi 

diri. Gambar 2 menunjukkan hierarki kebutuhan menurut Abraham 

Maslow. Kemudian, oleh Clayton Alderfpr teori tersebut dibagi 

menjadi tiga kelompok, yang dikenal dengan teori eksistensi, 

ketergantungan, dan pertumbuhan (existence, relatedness, and growth-

ERG). 

 
Gambar 2. Teori Hirarki Kebutuhan Maslow 

 

Pertama, kebutuhan akan eksistensi, menyangkut keperluan material 

yang harus ada (termasuk kebutuhan fisiologis dan keamanan dari 

Maslow). 

Kedua, ketergantungan, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan 

hubungan interpersonal (termasuk kebutuhan sosial dan harga diri dari 

Maslow). 

Ketiga, kebutuhan perkembangan, yaitu kebutuhan intrinsik untuk 

perkembangan personal (termasuk kebutuhan aktualisasi dan harga diri 

dari Maslow). 
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Kebutuhan berprestasi wirausaha (n'Ach) terlihat dalam bentuk 

tindakan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan efisien 

dibanding sebelumnya. Wirausaha yang memiliki motif berprestasi 

tinggi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Ingin mengatasi sendiri kesulitan dan.persoalan-persoalan yang 

timbul pada dirinya. 

2) Selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat 

keberhasilan dan kegagalan. 

3) Memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. 

4) Berani menghadapi risiko dengan penuh perhitungan. 

5) Menyukai dan melihat tantangan secara seimbang (fifty-fifty).  

 

Jika tugas yang diembannya sangat ringan, maka wirausaha merasa 

kurang tantangan, tetapi ia selalu menghindari tantangan yang paling 

sulit yang memungkinkan pencapaian keberhasilan sangat rendah. 

Kebutuhan akan kekuasaan (n'Pow), yaitu hasrat untuk memengaruhi, 

mengendalikan, dan menguasai orang lain. Ciri umumnya adalah 

senang bersaing, berorientasi pada status, dan cenderung lebih 

berorientasi pada status dan ingin mempengaruhi orang lain. 

 

Ada tiga fungsi.motif, yaitu: 

1) Mendorong manusia untuk menjadi penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. 

2) Menentukan arah perbuatan ke tujuan tertentu. 

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan 

yang harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan dengan 

menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat bagi pencapaian 

tujuan tersebut. 

 

Berdasarkan teori motivasi di atas, maka timbul pertanyaan mengapa 

orang berhasrat menjadi wirausaha, terdapat tujuh alasan, yaitu: 

1) The desire for higher income. 

2) The desire for a more satisfying career. 

3) The desire to be self-directed. 

4) The desire for the prestige that comes to being a business owner. 
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5) The desire to run with a new idea or concept. 

6) The desire to build long-term wealth. 

7) The desire to make a contribution to humanity or to a specific 

cause. 

 

Dalam Entrepreneur's Handbook, dikemukakan beberapa alasan 

mengapa .seseorang menjadi wirausaha, yaitu: 

1) Alasan keuangan, untuk mencari nafkah, menjadi kaya, mencari 

pendapatan tambahan, dan sebagai jaminan stabilitas keuangan. 

2) Alasan sosial, untuk memperoleh gengsi/status, agar dapat 

dikenal dan dihormati, menjadi contoh bagi orang agar dapat 

ditiru orang , dan agar dapat bertemu orang banyak. 

3) Alasan pelayanan, untuk membuka lapangan pekerjaan, menatar, 

dan membantu meningkatkan perekonomi masyarakat. 

4) Alasan pemenuhan diri, untuk menjadi atasan/mandiri, mencapai 

sesuatu yang diinginkan, menghindari ketergantungan pada 

orang lain, menjadí 1ebih produktif, dan menggunakan 

kemampuan pribadi. 
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BAB II 

PROSES KEWIRAUSAHAN 

 

 

Proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi 

tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari 

pribadi maupun di luar pribadi, seperti pendidikan, sosiologi, 

organisasi, kebudayaan dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut 

membentuk locus of control, kreativitas, keinovasian, implementasi, 

dan pertumbuhan yang kemudian berkembang menjadi wirausaha yang 

besar. Secara internal, keinovasian dipengaruhi oleh faktor yang 

berasal dari individu, seperti locus of control, toleransi, nilai-nilai, 

pendidikan, pengalaman. Sedangkan faktor yang berasal dari 

lingkungan yang mempengaruhi diantaranya model peran, aktivitas, 

dan peluang. Oleh karena itu, inovasi berkembang menjadi 

kewirausahaan melalui proses yang dipengrauhi lingkungan, organisasi 

dan keluarga. 

 

2.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Pemicu Kewirausahaan 

Faktor pemicu yang berasal dari lingkungan ialah peluang, 

model peran, aktivitas, pesaing, inkubator, sumber daya, dan kebijakan 

pemerintah. Orang yang berhasil dalam berwirausaha adalah orang 

yang dapat menggabungkan nilai, sifat utama (pola sikap), dan 

perilaku dengan bekal pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan 

praktis.  

Faktor-faktor yang menjadi pemicu kewirausahaan dipengaruhi 

oleh factor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi hak 

kepemilikan, kemampuan, dan insentif. Sedangkan faktor eksternal 

meliputi lingkungan. Jadi, kemampuan berwirausaha merupakan 

fungsi dari perilaku kewirausahaan dalam mengkombinasi kreativitas, 

inovasi, kerja keras, dan keberanian menghadapi resiko untuk 

memperoleh peluang. 
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2.2. Proses Terjadinya Kewirausahaan Sebelum dan Sesudah 

Kewirausahaan berkembang dan diawali dengan adanya 

inovasi, dimana inovasi ini dipicu oleh adanya faktor pribadi, 

lingkungan, sosiologi. Faktor individu yang memicu kewirausahaan 

adalah pencapaian lotus of control, toleransi, pengambilan resiko, 

nilai-nilai pribadi, pendirian, pengalaman, usia, komitmen, dan 

ketidakpuasan. Sedangkan faktor pemicu yang berasal dari lingkungan 

adalah peluang, model peran, aktivitas, pesaing inkubator, 

sumberdaya, dan kebijakan pemerintah. Proses kreatif dan inovatif 

tersebut biasanya diawali dengan memunculkan ide-ide dan pemikiran-

pemikiran baru untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. 

Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai 

tambah melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru 

dan berbeda melalui : 

- Pengembangan teknologi baru 

- Penemuan pengetahuan ilmiah baru 

- Perbaikan produk barang dan jasa yang ada 

- Penemuan cara-cara baru untuk menghasilkan barang lebih banyak 

dengan sumber daya yang lebih efisien. 

 

2.3. Kreativitas 

Kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara 

baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang atau dengan 

kata lain kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang baru dan 

berbeda. 

 

2.4. Inovasi 

Kemampuan untuk menerapkan kreatifitas dalam rangka 

pemecahan masalah dan menemukan peluang serta kemampuan untuk 

sesuatu yang baru dan berbeda. Sesuatu yang baru dan berbeda 

tersebut dapat dalam bentuk hasil seperti barang dan jasa dan biasa 

dalam bentuk proses seperti ide, metode dan cara. 
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2.5. Ciri-ciri Tahap Awal dan Pertumbuhan Kewirausahaan 

Pada tahap proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda 

itulah yang disebut tahap kewirausahaan. 

Faktor pribadi yang memicu kewirausahaan : 

- Motif berprestasi 

- Komitmen 

- Nilai-nilai pribadi 

- Pendidikan dan pengalaman 

 

Faktor lingkungan sebagai pemicu pada masa inovasi : 

- Peluang 

- Model peran 

- Aktivitas 

 

Ciri-ciri tahap awal dan proses pertumbuhan kewirausahaan memiliki 

3 ciri penting, yaitu: 

- Tahap imitasi dan duplikasi, adalah para wirausaha mulai meniru 

dari orang lain. Teknik produksi, design, pemrosesan, organisasi 

usaha dan pola permasalahan meniru yang sudah ada. 

- Tahap duplikasi dan pengembangan, adalah para wirausaha mulai 

mengembangkan ide-ide barunya. Wirausaha mulai 

mengembangkan produknya melalui diversifikasi dan diferensiasi 

dengan di design sendiri. 

- Tahap menciptakan sendiri barang dan jasa yang berbeda, adalah 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui ide-ide 

sendiri sampai terus dikembangkan. Pengusaha mulai bosan 

dengan proses produksi yang ada, sehingga muncul keinginan 

untuk mencapai hasil yang lebih unggul. 

 

Dilihat dari prosesnya, tahap perkembangan dibagi menjadi 2 yaitu : 

a. Tahap awal (perintisan) 

b. Tahap pertumbuhan 

 

2.6. Tahap-tahap Kewirausahaan 

Secara umum tahap-tahap melakukan wirausaha: 
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1. Tahap memulai, tahap di mana seseorang yang berniat untuk 

melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, 

diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin apakah 

membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan 

franchising. Juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan apakah 

di bidang pertanian, industri / manufaktur / produksi atau jasa.  

2. Tahap melaksanakan usaha atau diringkas dengan tahap "jalan", 

tahap ini seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang 

terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek : pembiayaan, 

SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi 

bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, 

pemasaran, dan melakukan evaluasi.  

3. Mempertahankan usaha, tahap di mana wirausahawan berdasarkan 

hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang 

dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi  

4. Mengembangkan usaha, tahap di mana jika hasil yang diperoleh 

tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat 

bertahan maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang 

mungkin diambil.  
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Menumbuhkan Mental Wirausaha

Melalui Proses Berkelanjutan

Belajar 

Berlatih 

Bertindak

SUKSES

BERKELANJUTAN

Gambar 3.  Proses Kewirausahaan 

 

Proses kewirausahaan meliputi hal-hal yang lebih dari sekedar 

melaksanakan kegiatan pemecahan masalah dalam sebuah posisi 

manajemen. Seorang wirausaha perlu mencari, mengevaluasi serta 

mengembangkan peluang-peluang dangan jalan mengatasi sejumlah 

kekuatan yang menghalangi penciptaan sesuatu hal yang baru. 

 

Proses aktual itu sendiri memiliki empat fase khusus, yaitu: 

1. Identifikasi dan Evaluasi Peluang Yang Ada 

Evaluasi peluang merupakan elemen yang paling kritikal dari 

proses kewirausahaan karena memungkinkan seorang wirausaha 

apakah produk atau servis khusus dapat menghasilkan hasil yang 

diperlukan untuk sumber-sumber yang bermanfaat bagi seorang 

wirausaha guna mengidentifikasi peluang-pelung bisnis: 

a. para konsumen  

b. serikat dagang 

c. para anggota sistem distribusi 



30 

d. orang-orang yang berkecimpung dalam bidang teknik  

2. Kembangkan Rencana Bisnis 

Dalam hal mempersiapkan rencana bisnis adalah penting untuk 

memahami persoalan-persoalan inti yang terlibat di dalamnya. 

Karakteristik-karakteristik dan besarnya segmen pasar, syarat-

syarat produksi, rencana finansial, rencana organisasi, dan syarat 

finansial. 

3. Sumber-sumber Daya Yang Diperlukan 

Sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan peluang 

yang ada perlu di ketahui proses tersebut diawali dengan tindakan 

penilaian sumber-sumber daya wirausaha yang dimiliki. Dalam 

konteks ini bukan saja perlu diidentifikasi para pensuplai alternatif 

sumber-sumber daya tersebut. Tetapi pula kebutuhan serta 

keinginan mereka. Melalui pemahaman kebutuhan para pensuplai 

sumber-sumber daya tersebut, seorang wirausaha dapat 

menstruktur sebuah persetujan (a deal) yang memungkinkannya 

mendapatkan sumber-sumber daya tersebut dengan biaya serendah 

mungkin. 

4. Laksanakan Manajemen Usaha Tersebut 

Setelah sumber-sumber daya dicari, maka sang wirausaha perlu 

mengaktifkannya melalui implementasi rencana bisnisnya. Hal 

tersebut mencakup kegiatan yang mengimplementasi sebuah gaya 

dan struktur manajemen. 

 

Ciri-ciri Penting Tahap Permulaan dan Pertumbuhan Kewirausahaan 

Pada umumnya proses pertumbuhan kewirausahaan berkembang 

melalui tiga proses, yaitu: 

1. Proses imitasi dan duplikasi (imitating and duplicating). Pada 

tahap ini, wirausaha mulai meniru ide-ide orang lain, misalnya: 

memulai usaha barunya diawali dengan meniru usaha orang lain, 

dalam menciptakan jenis barang yang dihasilkan meniru yang 

sudah ada. 

2. Proses duplikasi dan pengembangan (duplicating and 

development). Pada tahap ini, wirausaha mulai mengembangkan 

ide barunya. Dalam tahap duplikasi produksi, wirausaha mulai 
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mengembangkan produksinya melalui deversifikasi dan 

diferensiasi dengan model sendiri.  

3. Proses penciptaan (creating) atau disebut proses inovasi dan kreasi 

yang diawali dengan teknik produksi baru, mencari bahan baku 

baru, organisasi usaha baru, dan metode pemasaran baru seperti 

halnya proses inovasi 

 

2.7. Langkah-langkah menuju Kewirausahaan Agar Berhasil 

Gambaran menuju kewirausahaan agar berhasil maka ada langkah 

yang harus ditempuh antara lain: 

- Bekal pengetahuan mengenai usaha yang akan dimasuki / dirintis 

dari lingkungan usaha yang ada. 

- Bekal pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab 

- Bekal pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis 

 

Bekal keterampilan yang harus dimiliki wirausaha meliputi : 

- Bekal keterampilan konseptual dalam mengatur strategi dan 

memperhitungkan resiko 

- Bekal keterampilan kreatif dalam menciptakan nilai tambah 

- Bekal keterampilan dalam memimpin dan mengelola 

- Bekal keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi 

- Bekal keterampilan teknik usaha yang akan dilakukannya 

 

2.8. Penyebab Keberhasilan dalam Berwirausaha 

Untuk menjadi wirausaha yang sukses, seseorang harus memiliki ide 

atau visi bisnis yang jelas serta kemauan untuk menghadapi resiko, 

baik waktu maupun uang. Apabila ada kesiapan dalam menghadapi 

resiko, langkah berikutnya adalah membuat keberhasilan seorang 

wirausaha ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu : 

- Kemampuan dan kemauan 

- Tekad yang kuar dan kerja keras 

 

2.9. Penyebab Kegagalan dalam Berwirausaha 

Selain keberhasilan, seorang wirausaha juga selalu dibayangi oleh 

potensi kegagalan. Zimmerer (1996: 14-15) mengemukakan beberapa 
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faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha 

barunya, yaitu: 

- Kurang berpengalaman dalam kemampuan teknik, kemampuan 

memvisualisasikan usaha, kemampuan mengkoordinasi, 

keterampilan dalam mengelola SDM, dan kemampuan 

mengintegrasikanoperasional usaha 

- Kurang dapat mengkendalikan keuangan 

- Tidak kompeten dalam manajerial 

- Gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan suatu awal 

titik kegiatan  

- Lokasi yang kurang memadai 

- Kurangnya pengawasan peralatan 

- Sikap yang kurang serius dalam berusaha 

- Ketidakmampuan dalam melakukan transisi kewirausahaan 

 

Selain faktor-faktor yang membuat kegagalan kewirausahaan, 

Zimmerer (1996: 17) mengemukakan beberapa potensi yang membuat 

sesorang mundur dari kewirausahaan, yaitu: 

- Pendapatan yang tidak menentu 

- Kerugian akibat hilangnya modal investasi 

- Perlu kerja keras dan waktu yang lama 

- Kualitas kehidupan yang tetap rendah meskipun usahanya telah 

berhasil 
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BAB III  

FUNGSI DAN MODEL PERAN WIRAUSAHA 

 

 

3.1. Profil Wirausaha 

Berbagai ahli mengemukakan profil wirausaha dengan pengelompokan 

yang berbeda-beda. Ada yang mengelompokan berdasarkan 

pemilikannya, pengelompokan berdasarkan perkembangannya dan 

pengelompokan berdasarkan kegiatan usahanya. Menurut Roopke 

dikutip Suryana (2001) profil wirausaha dapat dijabarkan sebagai 

berikut. 

a. Kewirausahaan Rutin (Wirt) 

Wirausaha yang melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung 

menekankan pada pemecahan masalah dan perbaikan standar 

prestasi tradisional. Fungsi wirausaha rutin adalah mengadakan 

perbaikan-perbaikan terhadap standar tradisional, bukan 

penyusunan dan pengalokasian sumber-sumber. Wirausaha ini 

berusaha untuk menghasilkan barang, pasar, dan teknologi. 

b. Kewirausahaan Arbitase 

Wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan 

penemuan (pengetahuan) dan pemanfaatan (pembukaan). Kegiatan 

kewirausahaan ini tidak perlu melibatkan pembuatan barang dan 

tidak perlu menyerap dana pribadi wirausaha, kegiatannya adalah 

spekulasi dalam memanfaatkan perbedaan harga jual dan harga 

beli. 

 

3.2. Berbagai Macam Tipe Wirausaha 

Dari pengamatan prilaku wirausaha maka dapat dikemukakan tiga tipe 

wirausaha, yaitu: 

1. Wirausaha yang memiliki inisiatif. 

2. Wirausaha yang mengorganisir mekanisme sosial dan ekonomi 

untuk menghasilkan sesuatu. 

3. Yang menerima resiko atau kegagalan. 
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Bila ahli ekonomi seorang entrepreneur adalah orang yang 

mengkombinasikan resources, tenaga kerja, material dan peralatan 

lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya, 

dan juga orang yang memperkenankan perubahan-perubahan, inovasi 

dan perbaikan produksi lainnya. Dengan kata lain wirausaha adalah 

seorang atau sekelompok orang yang mengorganisir faktor-faktor 

produksi alam, tenaga, modal dan skill untuk tujuan berproduksi. 

Bagi seorang psychologist seorang wirausaha adalah seorang 

yang mempunyai dorongan kekuatan dari alam untuk memperoleh 

sesuatu tujuan, sukamengadakan eksperimen atau untuk menampilkan 

kebebasan orang lain. 

Bagi seorang businessman atau wirausaha adalah merupakan 

ancaman, pesaing baru atau juga bisa seorang partner, pemasok, 

konsumen atau seseorang yang bisa diajak kerjasama. 

Bagi seorang pemodal melihat wirausaha adalah seorang yang 

menciptakan kesejahtraan buat orang lain, yang menemukan cara-cara 

untuk menggunakan, resources, mengurangi pemborosan, dan 

membuka lapangan kerja yang disenangi oleh masyarakat. 

Sedangkan kewirausahaan adalah proses dinamika untuk 

menciptakan tambahan kemakmuran. Tambahan kemakmuran ini 

diciptakan oleh individu wirausaha yang menanggung resiko, 

menghabiskan waktu, dan menyediakan berbagai produk barang dan 

jasa. Barang dan jasa yang dihasilkannya boleh saja bukan merupakan 

barang baru tetapi mesti mempunyai nilai yang baru dan berguna 

dengan memanfaatkan skill dan resourcs yang ada. Dalam pengertian 

wirausaha di atas tersimpul konsep-konsep sepeti situasi baru, 

mengorganisir, menciptakan, kemakmuran, dan menanggung resiko, 

wirausaha ini dijumpai pada semua profesi seperti pendidikan, 

kesehatan, peneliti, hukum, arsitektur, engineering, pekerjaan social 

dan distribusi. 

Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain 

dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko 

serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. 
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Selanjutnya diungkapkan pula 3 tipe utama dari wirausaha yaitu: 

1. Wirausaha Ahli (Craftman). 

2. The Promoter. 

3. General Manager 

- Wirausaha Ahli atau seorang penemu memiliki suatu ide yang 

ingin mengembangkan proses produksi system produksi, dan 

sebagainya. Dia cendrung bergerak dalam bidang penelitian 

membuat model percobaan laboratorium dan sebagainya. Dia 

juga menjual lisensi idenya untuk dijadikan produk komersial. 

Pengetahuannya lebih banyak pada bidang teknis produksi 

dibandingkan pengetahuan di bidang pengawasan, finance dan 

sebagainya. Misalnya seorang tukang mendirikan sebuah 

perusahaan kontruksi seorang sopir truk membuka perusahaan 

pengangkutan, seorang dokter membuka sebuah perusahaan 

klinik kesehatan. Sebagian besar wirausaha berasal dari tipe-

tipe individu seperti ini. 

- The Promoter adalah seorang individu yang tadinya 

mempunyai latar belakang pekerjaan sebagain seles atau bidang 

marketing yang kemudian mengembangkan perusahaan sendiri. 

Keterampialan yang sudah ia miliki biasanya merupakan faktor 

pendorong untuk mengembangkan perusahaan yang baru ia 

rintis. 

- General Manager adalah seorang individu yang ideal yang 

secara sukses bekerja pada sebuah perusahaan dia banyak 

menguasai keahlian bidang produksi, permasalahan, 

permodalan dan pengawasan). 

 

Berdasarkan uraian diatas istilah entrepreneur mempunyai arti 

yang berbeda pada setiap orang karena mereka melihat konsep ini dari 

berbagai sudut pandang. Namun demikian ada beberapa aspek umum 

yang terkandung dalam pengertian entrepreneur yaitu adanya unsur 

resiko, kreatifitas, efisiensi, kebebasan dan imbalan. 

Pertumbuhan wirausaha dimasa yang akan datang di Negara 

kita sangat cerah, kita menghadapi masa depan yaitu masa 

pengembangan kegiatan wirausaha yang ditunjang oleh lembaga 
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pendidikan yang mengembangkan pengetahuan kewirausahaan 

didorong pula oleh kebijaksanaan pemerintah dan berbagai bantuan 

dari perusahaan-perusahaan swasta. 

Macam Tipe Profil Wirausaha Yang Lain 

1. Woman Entrepreneur 

Banyak wanita yang terjun kedalam bidang bisnis. Alasannya 

mereka menekuni bidang bisnis ini didorong oleh faktor-faktor 

antara lain ingin memperlihatkan kemampuan prestasinya, 

membantu ekonomi rumah tangga, frustasi terhadap pekerjaan 

sebelumnya dan sebagainya. 

2. Minority Enterpreneur 

Kaum minoritas terutama di negeri kita Indonesia kurang memiliki 

kesempatan kerja dilapangan pemerintah sebagaimana layaknya 

warga negara pada umumnya. Oleh sebab itu, mereka berusaha 

menekuni kegiatan bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Demikian 

pula para perantau dari daerah tertentu yang menjadi minoritas 

pada suatu daerah, mereka juga bergiat mengembangkan bisnis. 

Kegiatan bisnis mereka ini makin lama makin maju, dan mereka 

membentuk organisasi minoritas di kota-kota tertentu. 

3. Immigrant Entrepreneurs 

Kaum pendatang yang memasuki suatu daerah biasanya sulit 

untuk memperoleh pekerjaan formal. Oleh sebab itu, mereka lebih 

leluasa terjun dalam pekerjaan yang bersifat non formal yang 

dimulai dari berdagang kecil-kecilan sampai berkembang menjadi 

perdagangan tingkat menengah. 

4. Part Time Entrepreneurs 

Memulai bisnis dalam mengisi waktu lowong atau part time 

merupakan pintu gerbang untuk berkembang menjadi usaha besar. 

Bekerja part time tidak mengorbankan pekerjaan dibidang lain 

misalnya seorang pegawai pada sebuah kantor mencoba 

mengembangkan hobi yang menarik. Hobi ini akhirnya 

mendatangkan keuntungan yang lumayan. Ada kalanya orang ini 

beralih propesi, dan beralih menjadi pegawai, beralih ke bisnis 

yang merupakan hobinya. 
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5. Home-Based Entrepreneurs 

Apabila ibu-ibu rumah tangga yang memualai kegiatan bisnisnya 

dari rumah tangga misalnya ibu-ibu yang pandai membuat kue dan 

aneka masakan, mengirim kue-kue ke toko eceran disekitar 

tempatnya. Akhirnya usaha makin lama makin maju. Usaha 

catering banyak dimulai dari rumah tangga yang bisa masak. 

Kemudian usaha catering ini berkembang melayani pesanan untuk 

pesta. 

6. Family-Owned Business 

Sebuah keluarga dapat membuka berbagai jenis dan cabang usaha. 

Mungkin saja usaha keluarga ini dimulai lebih dulu oleh bapak 

setelah usaha bapak maju dibuka cabang baru dan dikelola oleh 

ibu. Kedua perusahan ini maju dan membuka beberapa cabang 

lain mungkin jenis usahanya berbeda atau lokasinya berbeda. 

Masing-masing usahanya ini bisa dikembangkan atau dipimpin 

oleh anak mereka. Dalam keadaan sulitnya lapangan kerja pada 

saat ini maka kegiatan semacam ini perlu dikebangkan. 

7. Copreneurs 

Copreneurs antrepreneurial comples who work together as co-

owners their businesses. (zimmerer & Scarborough, 1996:9) 

Coppreneurs ini berbeda dengan usaha famili yang disebut 

sebagai usaha Mom & Pop (“Pop as “boss” and Mom as 

“subordinate”) 

Coprenears disebut dengan cara menciptakan pembagian 

pekerjaan yang didasarkan atas keahlian masing-masing orang. 

Orang-orang yang ahli dibidang ini diangkat menjadi penanggung 

jawab divisi-divisi tertentu dari bisnis yang sudah ada. 

 

c. Kewirausahaan Inovatif 

Wirausaha dinamis yang menghasilkan ide-ide dan kreasi-kreasi 

baru yang berbeda, ia merupakan promotor, tidak saja dalam 

memperkenalkan teknik dan produk baru, tetapi juga dalam pasar 

dan sumber pengadaan (pembekalan), peningkatan teknik 

manajemen, dan metode distribusi baru. Ia mengadakan proses 
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dinamis pada produk, proses, hasil, sumber pembekalan, dan 

organisasi yang baru.   

 

3.3. Fungsi Makro dan Mikro Wirausaha 

Wirausaha mempunyai dua fungsi, kedua fungsi tersebut adalah fungsi 

makro dan fungsi mikro. 

a. Fungsi Makro 

Secara makro wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, 

dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Di Amerika Serikat, 

Eropa barat, dan negara-negara di Asia, kewirausahaan menjadi 

kekuatan ekonomi negara tertentu, sehingga negara-negara itu 

menjadi kekuatan ekonomi dunia yang kaya dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hasil-

hasil dari penemuan ilmiah, penelitian, dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi rekayasa telah menghasilkan kreasi-

kreasi baru dalam produk barang dan jasa-jasa yang berskala 

global, yang merupakan hasil dari proses dinamis wirausaha yang 

dinamis. Bahkan para wirausahalah yang berhasil menciptakan 

lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan 

wirausaha melalui usaha kecilnya tidak diragukan lagi, karena; 

1. Usaha kecil dapat memperkokoh perekonomian nasional 

melalui berbagai keterkaitan usaha, seperti fungsi pemasok, 

fungsi produksi, fungsi penyalur, dan pemasar bagi hasil 

produk-produk industri besar. 

2. Usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi khususnya 

dalam menyerap sumber daya yang ada, dapat menyerap tenaga 

kerja lokal, sumber daya lokal, dan meningkatkan sumber daya 

manusia menjadi wirausaha-wirausaha yang tangguh. 

3. Usaha kecil dipandang sebagai sarana pendistribusian 

pendapatan nasional, alat pemerataan berusaha, dan pemerataan 

pendapatan, karena jumlahnya tersebar baik di perkotaan 

maupun di pedesaan. 

b. Fungsi Mikro 

Secara mikro peran wirausaha adalah penanggung risiko dan 

ketidakpastian, mengkombinasikan sumber-sumber ke dalam cara 
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yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-

usaha baru. Dalam melakukan fungsi mikronya, secara umum 

wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu (innovator) 

dan sebagai perencana (planner). 

1. Innovator 

Wirausaha berperan dalam menemukan dan menciptakan ; 

1) Produk baru (the new product) 

2) Teknologi baru (the new technologi) 

3) Ide-ide baru (the new image) 

4) Organisasi usaha baru (the new organization) 

2. Planner 

Wirausaha berperan dalam merancang ; 

1) Perencanaan usaha (corporate plan) 

2) Strategi perusahaan (corporate strategy) 

3) Ide-ide dalam perusahaan (corporate image) 

4) Organisasi perusahaan (corporate organi-zation) 

 

3.4. Kewirausahaan Dalam Konteks Global  

Dalam konteks persaingan global yang semakin terbuka seperti 

saat ini, banyak tantangan yang harus dihadapi. Setiap negara harus 

bersaing dengan menonjolkan keunggulan sumber daya masing-

masing. Negara-negara yang unggul dalam sumber dayanya akan 

memenangkan persaingan. Sebaliknya, negara-negara yang tidak 

memiliki keunggulan bersaing dalam sumber daya akan kalah dalam 

persaingan dan tidak akan mencapai banyak kemajuan. Negara-negara 

yang memiliki keunggulan bersaing adalah negara-negara yang dapat 

memberdayakan sumber daya ekonomi dan sumber daya manusianya 

secara nyata. Sumber-sumber ekonomi dapat diberdayakan apabila 

manusia memiliki keterampilan kreatif dan inovatif. Di Indonesia, 

sumber daya manusia betul-betul menghadapi tantangan dan 

persaingan yang kompleks. 

Tantangan persaingan global, pertumbuhan penduduk, 

pengangguran, tanggung jawab sosial, keanekaragaman 

ketenagakerjaan, etika, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan 

gaya hidup beserta kecenderungannya merupakan tantangan yang 
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saling terkait. Dalam persaingan global, semua sumber daya antar 

negara akan bergerak bebas melewati batas-batas yang ada. Hanya 

sumber daya yang memiliki keunggulanlah yang dapat bertahan dalam 

persaingan. Demikian juga pertumbuhan penduduk dunia yang cepat 

disertai persaingan yang tinggi akan menimbulkan berbagai angkatan 

kerja yang kompetitif dan pengangguran bagi sumber daya manusia 

yang tidak memiliki keunggulan dan daya saing yang kuat. 

Meskipun imbalan dalam berwirasuaha menggiurkan, tapi ada 

juga biaya yang berhubungan dengan kepemilikan bisnis tersebut. 

Memulai dan mengoperasikan bisnis sendiri membutuhkan kerja keras, 

menyita banyak waktu dan membutuhkan kekuatan emosi. 

Kemungkinan gagal dalam bisnis adalah ancaman yang selalu ada bagi 

wirausaha, tidak ada jaminan kesuksesan. Wirausaha harus menerima 

berbagai resiko berhubungan dengan kegagalan bisnis. Tantangan 

berupa kerja keras, tekanan emosional, dan resiko meminta tingkat 

komitmen dan pengorbanan jika kita mengharapkan mendapatkan 

imbalan.  

Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas negara akan 

menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan 

perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi 

perekonomian di satu pihak akan membawa peluang pasar produk dari 

dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga 

membuka peluang masuknya produk-produk global kedalam pasar 

domestik. Secara nyata perekonomian nasional telah menjadi bagian 

dari perekonomian global yang di tandai dengan adanya kekuatan 

pasar dunia. Maka dari itu kita sebagai warga negara harus bisa 

bersaing dengan dengan negara lain agar kita tidak tersingkirkan oleh 

ketatnya persaingan dalam era globalisasi ini. 

Tujuan pembangunan nasional seperti yang dikemukakan 

dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur. Sedangkan cita-cita pembangunan adalah melindungi 

segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sejalan dengan tujuan 
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pembangunan nasional tersebut, maka dunia pendidikan dapat 

berperan serta dalam:  

1. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam membina sikap 

entrepreneurship; 

2. Upaya pemantapan pendidikan kewirausahaan di kampus; 

3. Mengubah pola pikir ke arah globalisasi yang benar dan 

berkelanjutan. 

 

Untuk mencapainya maka diperlukan kerjasama antara mahasiswa dan 

masyarakat secara umum agar tercipta kebijakan dasar yang memuat 

beberapa unsur penting, yaitu: 

a) Mendorong penerapan mekanisme pasar yang bersahabat, yaitu 

yang sesuai  dengan pemahaman sosial politik serta tujuan 

pembangunan; 

b) Pemberdayaan masyarakat daerah sebagai pelaku utama ekonomi, 

baik sebagai produsen maupun konsumen sehingga masyarakatlah 

yang merasakan langsung dampak pembangunan; dan 

c) Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu upaya 

transformasi 

d) sistem produksi dari perilaku pasif ke perilaku yang lebih 

kompetitif. 

 

Mekanisme pasar yang bersahabat (market friendly mechanism) 

merupakan implikasi dari pelaksanaan demokrasi ekonomi yang 

memberikan ruang gerak dan kesempatan luas dan terbuka bagi semua 

pelaku ekonomi. Dalam konteks Indonesia pelaksanaan mekanisme 

pasar perlu mengikuti dasar: 

1. semangat kebersamaan (cooperative), 

2. terbuka dan transparan (melalui prosedur yang benar), 

3. adil (saling menguntungkan dan saling membantu melalui prinsip 

perpajakan  dan/atau subsidi), 

4. mampu memberikan peluang seoptimal mungkin peran serta aktif 

masyarakat dari segala lapisan/kemampuan dalam kegiatan sosial 

ekonomi produktif. 
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Pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan dan/atau 

meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam kerangka 

pembangunan daerah, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat 

dari beberapa sisi pandang: 

1) Mendorong terciptanya suasana atau iklim usaha yang 

memungkinkan masyarakat untuk berkembang; 

2) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun 

melalui berbagai pemberian dukungan dana, pelatihan, 

pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta 

pengembangan kelembagaan di daerah; 

3) Melindungi, melalui pemihakan kepada yang lemah untuk 

mencegah berlangsungnya persaingan yang tidak seimbang, 

namun sebaliknya diupayakan menciptakan kemitraan sinergis 

yang saling menguntungkan. 

 

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut diperlukan 

sumber daya berkualitas yang dapat menciptakan berbagai keunggulan, 

baik keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif, di 

antaranya melalui proses kreatif dan inovatif berwirausaha. 

Untuk dapat bersaing di pasar global sangat diperlukan barang 

dan jasa yang berdaya saing tinggi, yaitu barang dan jasa yang 

memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. Untuk menghasilkan 

barang dan jasa yang berdaya saing tinggi diperlukan tingkat efisiensi 

yang tinggi. Tingkat efisiensi yang tinggi ditentukan oleh kualitas 

sumber daya manusia yang tinggi, yaitu sumber daya manusia yang 

profesional dan terampil yang dapat menciptakan nilai tambah baru 

dan mampu menjawab tantangan baru. Selanjutnya, kualitas sumber 

daya manusia yang tinggi tersebut hanya dapat ditentukan oleh sistem 

pendidikan yang menghasilkan sumber daya yang kreatif dan inovatif. 

Sumber daya kreatif dan inovatif hanya terdapat dalam wirausaha. 
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BAB IV 

PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN INOVASI 

 

 

4.1 Kreativitas Dalam Wirausaha 

Seorang wirausaha adalah seorang yang memiliki jiwa dan 

kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. Ia adalah 

seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang 

baru dan berbeda (ability to create the new and different) atau 

kemampuan kreatif dan inovatif.   Kemampuan kreatif dan inovatif 

tersebut secara  riil tercermin dalam kemampuan dan kemauan untuk 

memulai usaha (start up), kemampuan untuk mengerjakan sesuatu 

yang baru (creative), kemampuan untuk  mencari peluang 

(opportunity), keberanian untuk menanggung risiko (risk bearing) dan 

kemampuan untuk mengembangkan ide. Kemauan dan kemampuan - 

kemampuan tersebut diperlukan terutama untuk :  

a. Melakukan proses/ teknik baru (the new technik)  

b. Menghasilkan produk atau jasa baru (the new product or new 

service),  

c. Menghasilkan nilai tambah baru (the new value added),  

d. Merintis usaha baru (new businesess), yang mengacu pada pasar  

e. Mengembangkan organisasi baru (the new organisaton).  

 

Dalam berwirausaha terdapat persaingan yang ketat. Untuk 

memenangkan persaingan, maka seorang wirausahawan harus 

memiliki daya kreativitas yang tinggi.  Daya kreativitas tersebut 

sebaiknya dilandasi oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan 

gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan produk-produk yang telah 

ada selama ini di pasar.  Gagasan-gagasan yang kreatif umumnya tidak 

dapat dibatasi oleh ruang, bentuk ataupun waktu.  Justru seringkali ide-

ide jenius yang memberikan terobosan-terobosan baru dalam dunia 

usaha awalnya adalah dilandasi oleh gagasan-gagasan kreatif yang 

kelihatannya mustahil.  
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Pengertian kreativitas dibagi menjadi dua yakni: 

a) Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-

kombinasi atau melihat hubungan-hubungan baru antara unsur, 

data, variabel, yang sudah ada sebelumnya. 

b) Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan 

sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang 

relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya.  

 

Pemikiran kreatif berhubungan secara langsung dengan 

penambahan nilai, penciptaan nilai, serta penemuan peluang bisnis. 

Pola pemikiran kreatif juga dibutuhkan untuk menggambarkan 

keadaan masa depan, di mana seorang wirausaha akan beroperasi, juga 

akan memberikan gambaran yang tidak dapat dihasilkan oleh 

eksplorasi terhadap trend masa kini. Dalam mengelola usaha, 

keberhasilan seorang wirausaha terletak pada sikap dan kemampuan 

berusaha, serta memiliki semangat kerja yang tinggi. Sedangkan 

semangat atau etos kerja yang tinggi seorang wirausaha itu terletak 

pada kreativitas dan rasa percaya pada diri sendiri untuk maju dalam 

berwirausaha. Seorang wirausaha yang kreatif dapat menciptakan hal-

hal yang baru untuk mengembangkan usahanya. Kreativitas dapat 

menyalurkan inspirasi dan ilham terhadap gagasan-gagasan baru untuk 

kemajuan dalam bidang usahanya.  

Meredith, berpendapat bahwa pola pemikiran yang kreatif 

merupakan motivator yang sangat besar, karena membuat orang sangat 

tertarik akan pekerjaanya. Pemikiran kreatif juga memberikan 

kemungkinan bagi setiap orang untuk mencapai sesuatu tujuan. 

Seorang wirausaha yang kreatif akan membuat hidup akan lebih 

menyenangkan, lebih menarik serta akan menyediakan kerangka kerja 

dan dapat bekerjasama dengan orang lain.  

 

Secara umum cirri – ciri pemikiran kreatif yaitu: 

a. sensitif terhadap masalah-masalah,  

b. mampu menghasilkan sejumlah ide besar,  

c. fleksibel,  

d. keaslian,  
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e. mau mendengarkan perasaan,  

f. keterbukaan pada gejala bawah sadar,  

g. mempunyai motivasi,  

h. bebas dari rasa takut gagal,  

i. mampu berkonsentrasi,  

 

4.2 Definisi Kreativitas 

Kreativitas merupakan kemampuan seseorang dalam membuat 

sesuatu menjadi baru dalam keberadaannya.  Kreativitas juga 

berhubungan dengan adanya perubahan ide. Beberapa contoh orang 

yang memiliki kreativitas dalam bidangnya yaitu Pablo Picasso 

maestro dalam seni lukis mengatakan bahwa dampak dari kreasi adalah 

dampak pertama dari suatu pengrusakan. 

 

4.3. Atribut dari Kreativitas 

Karakteristik orang yang kreatif terdiri dari beberapa atribut seperti: 

a. Terbuka  dengan pengalaman. 

b. Observasi – melihat sesuatu hal dengan sudut pandang lain. 

c. Memiliki rasa penasaran tinggi. 

d. Mau menerima dan mempertimbangkan pendapat berbeda. 

e. Independen dalam mengambil keputusan, pikiran dan tindakan. 

f. Percaya diri. 

g. Mau mengambil resiko terhitung. 

h. Sensitif terhadap masalah. 

i. Fleksibel 

j. Responsif pada pemikiran. 

k. Motivasi tinggi. 

l. Kemampuan untuk konsentrasi. 

m. Selektif 

n. Bebas dari rasa takut dan gagal. 

o. Memiliki daya pikir imajinasi yang baik. 
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4.4 Proses Kreativitas 

Berdasarkan fungsi otak dibedakan atas fungsi otak kiri yang 

menangani berpikir logika, rasional, dan analitik sedangkan fungsi 

otak kanan  mengatur tingkat emosional dan pengalaman intuisi. 

Kreativitas memerlukan kedua fungsi otak tersebut. 

Berikut ini proses dari kreativitas: 

Tabel 2 : Proses Kreativitas 

TAHAP KREATIVITAS AKTIVITAS GAYA PSIKOLOGI 

Ketertarikan Penelitian lingkungan Intuisi / emosi 

Persiapan Persiapan perjalanan Detail / perencanaan 

Pengendapan “mulling things over” Intuisi 

Penerangan Pengalaman yang ada Intuisi 

Verifikasi Riset pasar Detail / rational 

Eksplorasi Captain of industri Detail / rational 

 

4.5. Peranan Kreativitas Dalam Wirausaha 

Mayoritas orang mengabaikan kreativitas karena dia tidak mengetahui 

manfaat kreativitas tersebut. Ada beberapa contoh pentingnya 

kreativitas yaitu:   

1. Dalam hidup ini tidak selalu mulus, kita terkadang berbenturan 

dengan masalah, namun kita harus cepat tanggap seberapa besar 

kemampuan kita untuk memecahkan masalah tersebut , dengan 

cara berfikir kreatif untuk mencari ide atau jalan keluar untuk 

memecahkan masalah tersebut.   

2. Dalam dunia bisnis persaingan adalah tantangan utama yang harus 

di hadapi , Untuk menghadapi persaingan dibutuhkan kreatifitas 

untuk menghasilkan ide - ide dan produk yang unggul 

dibandingkan pesaing kita. 

3. Kreativitas dalam mencari solusi, menghasil ide-ide terobosan, 

dan dalam menjalankan tugas. 

4. Orang kreatif tidak pernah menyerah dan selalu memiliki alternatif 

ide  untuk masalah - masalahnya. 

 

Berdasarkan contoh diatas maka dapat diasumsikan bahwa 

dalam wirausaha sangat diperlukan kreativitas dan inovasi untuk 

mengembangkan ide-ide baru dalam menentukan cara-cara baru. 
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 Kreativitas dan inovasi berbeda wilayah domain, tetapi memiliki 

batasan yang tegas. Kreativitas merupakan langkah pertama menuju 

inovasi  yang terdiri atas berbagai tahap. Kreativitas berkaitan dengan 

produksi  kebaruan dan ide yang bermanfaat sedangkan inovasi 

berkaitan dengan produksi  atau adopsi ide yang bermanfaat dan 

implementasinya.  

Dengan memiliki kreativitas dalam berusaha, maka seorang 

wirausaha selalu memiliki terobosan baru untuk usahanya dan memilki 

peluang usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jika 

kreativitas dikembangkan maka usaha tersebut akan maju dan terus 

berkembang sehingga tujuan perusahaan tersebut akan tercapai dengan 

baik. Tujuan diperlukannya suatu kreativitas adalah memiliki 

keunggulan dalam suatu produk dibandingkan dengan para pesaing. 

Jika suat perusahaan tidak memiliki dan mengembangkan suatu 

kreativitas maka perusahaan tersebut tidak akan dapat berkembang dan 

akan tertinggal oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Untuk menang 

dalam persaingan, maka seorang wirausahawan harus memiliki 

kreativitas yang tinggi. Oleh karena itu kreativitas sangat penting 

untuk dimiliki perusahaan agar dapat berkembang dan maju.  

Contoh kasus misalnya suatu Perusahaan X memproduksi suatu 

minuman yang telah dikenal oleh masyarakat. Agar konsumen tersebut 

tidak berpaling pada produk minuman lainnya, maka perusahaan 

tersebut melakukan suatu inovasi dalam kemasan produknya yaitu 

dengan menciptakan kemasan yang baru untuk dapat meningkatkan 

penjualan supaya konsumen lebih mengenal produk tersebut melalui 

kemasan yang unik dan menarik, seperti perusahaan tersebut membuat 

kemasan minuman kotakan. 

Untuk menjadi kreatif, seseorang tidak dapat melakukannya 

begitu saja. Ada proses yang harus dilalui. Proses kreativitas 

melibatkan adanya ide-ide baru, berguna, dan tidak terduga tetapi 

dapat diimplementasikan. Tahap yang biasa dilalui dalam suatu 

kreativitas yaitu :  

a) Persiapan (Preparation)  

Meletakkan dasar pemikiran, mempelajari latar belakang masalah, 

seluk beluk dan problematikanya.  
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b) Penyelidikan (Investigation)  

Melakukan penyelidikan terhadap hal-hal yang akan 

dikembangkan.  

c) Transformasi (Transformation)  

Berkaitan dengan proses konversi/perubahan dari data sumber ke 

data tujuan.  

d) Penetasan (Incubation)  

Mengeluarkan atau mendapatkan ide, gagasan baru, pemecahan 

masalah, penyelesaian, cara kerja, jawaban baru dan lain-lain.  

e) Penerangan (Illumination)  

Memberikan uraian yang jelas pada persoalan yang ada sehingga 

menjadi semakin terang pokok persolan dan pemecahannya.  

f) Pengujian (Verification)  

Melakukan pengujian kecil maupun besar dengan alat bantu uji 

statistik, matematik, historis, maupun diskriptif.  

g) Implementasi (Implementation)  

Mengimplementasikan semua yang telah diperoleh agar semakin 

menunjukkan hasil yang semakin baik dan sempurna.  

 

Dari beberapa poin di atas tentunya kreativitas itu sangat 

penting dan modal utama yang harus dimiliki seorang wirausahawan . 

Karena tanpa kreativitas produk yang dihasilkan akan kalah saing dan 

tidak mampu bertahan untuk menghadapi persaingan pasar. 

 

4.6 Manajemen Kreativitas 

Kreativitas merupakan nilai penting dalam kompetisi dalam 

segala bidang. Untuk itu kreativitas harus dipelihara dan 

dikembangkan dengan mengaturnya melalui manajemen kreativitas 

yang baik. Kreativitas dapat dibentuk atau dikembangkan dengan 

beberapa cara seperti berikut ini: 

1. Menciptakan keterbukaan dengan struktur organisasi 

desentralisasi. 

2. Mendukung iklim terciptanya eksperimen-eksperimen 

kreativitas. 

3. Mendorong sikap eksperimental. 
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4. Mengedarkan cerita-cerita sukses. 

5. Menekankan peran dari seorang pemenang. 

6. Menitikberatkan komunikasi pada semua level manajemen. 

7. Ketersediaan sumber daya untuk inisiatif baru. 

8. Memastikan  bahwa ide-ide baru tidak mudah dimusnahkan. 

9. Mengurangi birokrasi dari proses alokasi sumber daya. 

10. Menyediakan penghargaan financial dan non financial bagi suatu 

kesuksesan yang didapat. 

11. Memastikan budaya organisasi yang mendukung pengambilan 

resiko dan ketidakraguan. 

12. Meminimalisasikan campur tangan administrasi. 

13. Memberikan kebebasan dari pengawasan dan pengevaluasian. 

14. Menghilangkan deadline. 

15. Mendelegasikan tanggungjawab untuk aktivitas baru. 

 

4.7. Inovasi Dalam Wirausaha 

Peter Drucker pernah mengatakan bahwa inovasi merupakan 

sebuah kekhasan dari entrepreneurs (wirausaha); sebuah alat yang 

mereka gunakan untuk menggali peluang dalam perubahan untuk 

membangun sebuah bisnis yang berbeda. Inovasi, dapat ditunjukkan 

sebagai sikap disiplin, dapat dipelajari, dan dapat dipraktikkan 

Inovasi dan kewirausahaan tidak hanya sebatas ide-ide bisnis 

yang cemerlang. Poin terbesar dalam hal ini adalah bagaimana caranya 

untuk mengidentifikasi, menilai, dan menyempurnakan ide tersebut, 

serta mengembangkannya ke dalam konsep bisnis yang nyata. 

Fase awal penciptaan ide mungkin membutuhkan suatu proses 

kreatif yang signifikan. Namun, pada fase pengembangan ide akan 

lebih banyak berkisar pada kegiatan problem-findings dan problem-

solving, dimana proses ini akan membutuhkan input-input yang kreatif. 

Studi tentang inovasi dan kewirausahaan cenderung berfokus 

pada peran individu, yaitu karakteristik bawaan dari seorang inventor 

atau wirausaha. Tipikal karakteristik dari seorang wirausaha antara lain 

adalah: 

 memiliki semangat, passion, untuk mencari dan mengidentifikasi 

peluang-peluang baru; 
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 fokus dan disiplin dalam mengejar peluang pada proyek tertentu, 

bukan mengejar berbagai peluang secara oportunis; 

 fokus pada proses eksekusi sebuah ide, bukan pada proses analisis 

kelayakan bisnis yang tak berujung; 

 terlibat dan membangun jejaring profesional, dan mampu 

menggali keahlian serta sumber daya yang dimiliki oleh orang 

lain. 

Inovasi merupakan ide, praktik, atau objek yang dianggap baru 

oleh manusia atau unit adopsi lainnya. Teori ini meyakini bahwa 

sebuah inovasi terdifusi ke seluruh masyarakat dalam pola yang bisa 

diprediksi. Beberapa kelompok orang akan mengadopsi sebuah inovasi 

segera setelah mereka mendengar inovasi tersebut. Sedangkan 

beberapa kelompok masyarakat lainnya membutuhkan waktu lama 

untuk kemudian mengadopsi inovasi tersebut. Ketika sebuah inovasi 

banyak diadopsi oleh sejumlah orang, hal itu dikatakan  atau meledak. 

Inovasi merupakan tahap awal ketika seseorang mulai melihat, 

dan mengamati inovasi baru dari berbagai sumber, khususnya media 

massa. Pengadopsi awal biasanya merupakan orang-orang yang rajin 

membaca koran dan menonton televisi, sehingga mereka bisa 

menangkap inovasi baru yang ada. Jika sebuah inovasi dianggap sulit 

dimengerti dan sulit diaplikasikan, maka hal itu tidak akan diadopsi 

dengan cepat oleh mereka, lain halnya jika yang dianggapnya baru 

merupakan hal mudah, maka mereka akan lebih cepat mengadopsinya. 

Beberapa jenis inovasi bahkan harus disosialisasikan melalui 

komunikasi interpersonal dan kedekatan secara fisik 

 

1. Pengertian Inovasi  

Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreatifitas 

dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang (doing 

new thing) inovasi merupakan fungsi utama dalam proses 

kewirausahaan. Peter Drucker mengatakan inovasi memiliki 

fungsi yang khas bagi wirausahawan. Dengan inovasi 

wirausahawan menciptakan baik sumberdaya produksi baru 

maupun pengelolahan sumber daya yang ada dengan peningkatan 
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nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi 

ada.  

Inovasi adalah sutu proses untuk mengubah kesempatan 

menjadi ide yang dapat di pasarkan. Inovasi lebih dari sekedar ide 

yang baik suatu gagasan murni memegang peranan penting, dan 

fikiran kreatif mengembangkanya menjadi gagasaan berharga. 

Meskipun demikian terdapat perbedaan yang signifikan antara 

sebuah ide yang timbul semata dari spekulasi dan ide yang 

merupakan hasil pemikiran riset pengalaman dan kerja yang 

sempurna hal yang lebih penting, Wirausahawan yang prospektif 

harus mempunyai keberanian untuk memberikan sebuah ide 

melalui tahapan pengembangan. Dengan demikian inovasi adalah 

suatu kombinasi visi untuk menciptakan suatu gagasan yang lebih 

baik dan keteguhan serta dedikasi untuk mempertahankan konsep 

melalui implementasi. 

 

2. Proses Inovasi 

Inovasi merupakan hasil pencarian suatu kesempatan yang 

di lakukan dengan sepenuh hati.  Proses ini di mulai dengan 

analisis sumberdaya kesempatan yang menjadi obyek. Inovasi 

beresifat konseptual dan perseptual, dapat di pahami dan dilihat 

inovator harus maelihat bertanya dan mendengar orang lain dalam 

mencari inovasi. Mereka berfikir keras dengan segenap 

kemampuan otaknya, mereka melakukan perhitungan dengan 

cermat dan mendengarkan pendapat orang lain, serta 

memperhatikan potensi pengguna inovasi yang di carinya untuk 

memenuhi harapan nilai dan kebutuhan.Inovasi yang berhasil pada 

umumnya sederhan dan terfokus dan di tujukan pada aplikasi yang 

di desain khas, jelas dan cermat. Inovasi lebih banyak melibatkan 

kerja fisik dari pada pemikiran. Thomas Alfa Edison mengatakan 

”jenius merupakan perpaduan yang terdiri dari 1% inspirasi dan 

99% kerja keras” lebih dari itu inovator pada umumnya bekerja 

dalam suatu bidang, edison bekerja dalam hanya dalam bidang 

listrik dan menemukan inovasi baru yang berupa bola lampu. 
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3. Jenis Inovasi 

Inovasi terdiri dari empat jenis penemuan, pengembangan, 

duplikasi dan sintesis. 

a. Penemuan. Kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang 

belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung 

disebut revolisioner. Ex, penemuan pesawat terbang oleh 

wright bersaudara, telepon oleh alexander graham bell dll. 

b. Pengembangan. Pengembangan suatu produk, jasa, atau proses 

yang sudah ada. Konsep seperti ini menjadi aplikasi ide yang 

telah ada berbeda. Misalnya, pengembangan McD oleh Ray 

Kroc. 

c. Duplikasi. Peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah 

ada. Meskipun demikian duplikasi bukan semata meniru 

melainkan menambah sentuhan kreatif untuk memperbaiki 

konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Misalnya, 

duplikasi perawatan gigi oleh Dentaland. 

d. Sintesis. Perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada 

menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi engambilan 

sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan dan dibentuk 

sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara 

baru. Misal, sintesis pada arloji oleh Casio. 

 

4. Sumber Inovasi 

Inovasi bagi wirausahawan lebih bersifat untuk 

memanfataatkan perubahan dari pada menciptakanya. Mencari 

inovasi dilakukan dengan memanfaatkan perubahan pada 

penemuan yang menyebabkan terjadinya perubahan. Ide inovatif 

dapat bersumber pada kraetivitas eksternal dan kreativitas 

internal. Kreativitas eksternal dapat dirangsang dengan 

memanfaatkan secara sistematis rasa keingintahuan tentang 

perkembangan, ide dan kekuatan 

baru yang sedang berlangsung di sekitar seseorang. Dengan 

melakukan hal ini, seseorang membangun sumber informasi 

tentang berbagai hal tentang fakta kesan, citra dan berbagai ide. 
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Dengan demikian seseorang dapat memperoleh ide yang dapat di 

raih dan di manfaatkan. 

Kreativitas internal muncul secara tiba-tiba ketika seseorang 

sedang sibuk denga kreativitas eksternal. Dalam upaya ini 

menggunakan pengalaman sebagai sumber karena pengetahuan 

dapat di peroleh melalui belajar 

 

5. Bentuk- bentuk  Inovasi: 

Untuk melakukan inovasi ada berbagai macam cara bentuk , yang 

secara umum dikelompokkan menjadi 4 (empat) type yaitu: 

1. Inventation, dengan menciptakan sesuatu yang baru, baik 

berupa produk maupun jasa. 

2. Extension, dengan mengembangkan produk atau jasa yang 

sudah ada. 

3. Duplication, dengan cara membuat duplikat disertai tambahan 

usha kreatif untuk bisa menyaingi pesaing yang ditiru. 

4. Synthesis, dengan cara menggabungkan bermacam-macam 

gagasan yang sudah ada menjadi sesuatu formulasi baru. 

Untuk menjadi seorang seorang wirausaha yang handal dan 

tangguh, inovasi merupakan alat untuk memperoleh manfaat atau 

keuntungan. Karena inovasi merupakan alat yang digunakan untuk 

tidak sekedar melakukan perubahan, tetapi lebih dari itu, yaitu 

untuk mengekploitasi suatu perubahan dan mengambil manfaat 

dari perubahan tersebut. 

 

6. Beberapa tahap dalam proses inovasi adalah sebagai berikut: 

– Melihat peluang. Peluang muncul ketika ada persoalan yang 

muncul atau dipersepsikan sebagai suatu kesenjangan antara 

yang seharusnya dan realitanya. Oleh karenanya, perilaku 

inovatif dimulai dari ketrampilan melihat peluang. 

– Mengeluarkan ide. Ketika dihadapkan suatu masalah atau 

dipersepsikan sebagai masalah maka gaya berfikir konvergen 

yang digunakan yaitu mengeluarkan ide yang sebanyak-

banyaknya terhadap masalah yang ada. Dalam tahap ini 

kreativitas sangat diperlukan. 
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– Mengkaji ide. Tidak Semua ide dapat dipakai, maka dilakukan 

kajian terhadap ide yang muncul. Gaya berfikir divergen atau 

mengerucut mulai diterapkan. Salah satu dasar pertimbangan 

adalah seberapa besar ide tersebut mendatangkan kerugian dan 

keuntungan. Ide yang realistic yang diterima, sementara ide 

yang kurang realistic dibuang. Kajian dilakukan terus menerus 

sampai ditemukan alternative yang paling mempunyai 

probabilitas sukses yang paling besar. 

– Implementasi. Dalam tahap ini, keberanian mengambil resiko 

sangat diperlukan. Resiko berkaitan dengan probabilitas  

kesuksesan dan kegagalan, oleh karenanya David Mc Clelland 

menyarankan pengambilan resiko sebaiknya dalam taraf 

sedang. Hal ini berakaitan dengan probabilitas untuk sukses 

yang disebabkan oleh kemampuan pengontrolan perilaku untuk 

mencapai tujuan atau berinovasi. 
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BAB V  

PENGEMBANGAN IDE USAHA 

 

 

5.1. Sumber  Penemuan  Ide-Ide Baru 

Sumber ide biasanya berkaitan dengan hal-hal atau kegiatan 

yang menyangkut organisasi atau lembaga yang ada hubungannya 

dengan bisnis, seperti: 

a. Konsumen 

Dengan memperhatikan potensial konsumen terutama needs dan 

wants  mereka maka dapat menimbulkan ide-ide usaha baik 

untuk produk baru ataupun perbaikan dari produk yang sudah 

ada. 

Seperti need konsumen peminum kopi yang tinggi akan macam 

cita rasa kopi serta want mereka akan tempat minum kopi yang 

memungkinkan mereka menikmati kopi dengan santai dan 

beramai-ramai dengan kolega mendorong tumbuhnya warung 

kopi di mal-mal atau perkantoran baik dari luar negeri (Coffe 

Bean dan Starbucks) serta dari dalam negeri (Kopi Luwak, 

Nescafe dll). 

b. Perusahaan yang sudah ada 

Terkadang dari produk yang sudah ada dipasar belum memenuhi 

tingkat kebutuhan konsumen sehingga diperlukan perbaikan 

produk ataupun pengembangan produk tersebut.  

Selain itu penanganan perusahaan terhadap produk yang tidak baik 

juga dapat mendorong terciptanya ide untuk cara menangani 

produk yang dapat menciptakan produk lebih sesuai dengan 

konsumen. Contohnya adalah pada industri mobil tahun 1990 an 

dimana Toyota Kijang dari Toyota menguasai pasar mobil niaga 

khususnya yang memiliki bonnet (hidung) karena tidak 

mempunyai pesaing. Hal ini mendorong pabrik lain seperti Isuzu 

mengeluarkan Isuzu Panther dan  Mitsubishi yang mengeluarkan 

Mitsubishi Kuda. 
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c. Saluran Distribusi 

Pendistribusian yang tidak merata atau tidak sesuai dengan 

kebutuhan konsumen dapat menimbulkan ide-ide usaha untuk 

menyempurnakan produk ataupun menciptakan produk baru. 

Contohnya adalah Pendistribusian Pendapatan Negara yang tidak 

berimbang ke daerah menimbulkan timbulnya sistem 

pemerintahan otonomi daerah yang dirasakan daerah lebih adil. 

d. Pemerintah 

Ada dua cara sumber pengembangan ide dari pemerintah yaitu 

pertama, melalui dokumen hak-hak paten yang memungkinkan 

pengembangan sejumlah produk baru. Kedua, melalui pengaturan 

pemerintah kepada dunia bisnis yang bisa memungkinkan 

munculnya gagasan produk baru. Misalnya adalah peraturan 

pemerintah mengenai kebersihan udara melalui pengurangan emisi 

gas buang kendaraan  memungkinkan munculnya usaha-usaha 

produk pengurang emisi seperti bahan bakar tanpa timbal dan 

produk catalitic converter (penyaring gas buang) kendaraan. 

e. Penelitian dan Pengembangan 

Melalui penelitian dan pengembangan memungkinkan timbulnya 

gagasan produk baru atau perbaikan dari produk yang sudah ada. 

Contohnya adalah penelitian terhadap penyakit flu menghasilkan 

jenis obat flu yang tidak membawa efek mengantuk. 

 

Walaupun terdapat banyak pendekatan untuk mencari sumber 

ide bagi produk atau jasa, proses ini dapat dipercepat dengan 

penggunaan saran-saran berikut : 

1. Kebutuhan akan Sumber Penemuan. 

Penemuan yang berasal dari persepsi kebutuhan yang jelas ingin 

dipenuhi dan banyak produk atau jasa yang telah dikembangkan dari 

persepsi tersebut seperti kebutuhan irigasi di daerah langka air, mahal, 

dan agak bergaram memungkinkan  seorang wirausaha memproduksi 

peralatan penetes air sesuai  metode irigasi yang sesuai. 

2. Hobi atau Kesenangan Pribadi. 

Hobi atau minat pribadi adakalanya bisa mendorong bisnis baru. 

Contohnya adalah orang yang memiliki hobi mobil dan kebersihan 
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tubuh akan membuat usaha bengkel dengan salon sehingga 

pemilik mobil dapat mengurus tubuhnya sementara mobilnya 

dibengkel. 

3. Mengamati Kecenderungan-kecenderungan. 

Kecenderungan dan kebiasaan dalam mode merupakan sumber 

gagasan untuk melakukan usaha.  Peluang yang terlihat oleh 

pengamat dan mendorong wirausaha mengerjakan sesuatu yang 

baru pada saat yang tepat.  Contohnya adalah saat mode pakaian 

bermerek tumbuh maka marak bisnis factory outlet di kota 

Bandung dan Jakarta 

4. Mengamati Kekurangan-kekurangan produk dan jasa yang ada. 

Kekurangan pada produk dilakukan dengan memperbaiki kinerja  

atau menambah keunggulan yang diperlukan.  

5. Mengapa Tidak Terdapat ? 

Peluang timbulnya usaha baru adakala datang dari pertanyaan 

“Mengapa tidak terdapat….?”. Seperti contoh tidak adanya cairan 

penghapus tinta merupakan peluang mendirikan usaha baru yang 

disebabkan tidak adanya alat untuk menghapus tinta.  

6. Kegunaan lain dari Barang-barang Biasa. 

Banyak produk komersil berasal dari penerapan barang-barang 

biasa untuk kegunaan lain yang bukan kegunaan yang 

dimaksudkan dari barang itu.  Barang tersebut dari perubahan 

karakter dan kegunaan dari barang akhir hingga pengembangan 

penerapan baru barang yang tidak terpakai. Seperti Kit Wash dan 

Wax yang merupakan penambahan wax (cairan pengkilat) pada 

shampo mobil yang ada sehingga kita tidak perlu membeli wax. 

7. Pemanfaatan Produk dari Perusahaan lain. 

Produk atau perusahaan baru dapat terbentuk sebagai perusahaan 

yang memanfaatkan produk dari perusahaan yang ada. Misalnya 

seorang pegawai pada perusahaan yang memproduksi cairan 

pembersih mobil berusaha mendapatkan tambahan penghasilan 

dengan membuat salon mobil panggilan pada malam hari atau hari 

libur dan konsumennya puas dan menjadi pelanggan tetap hingga 

penghasilannya melebihi penghasilan di kantor. Hal itu 

membuatnya memutuskan mendirikan salon mobil tetap. 
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Menurut penelitian di Amerika, sumber ide untuk bisnis baru 

adalah sebagai berikut: 

- Dari pekerjaan terdahulu (43%) 

- Hobi / Minat pribadi (18%) 

- Adanya kesempatan / peluang (10%) 

- Saran orang lain (8%) 

- Pendidikan / Kursus (6%) 

- Teman / Saudara (6%) 

- Bisnis keluarga (6%) 

- Lain-lain (3%) 

 

5.2.  Penyaringan Ide 

 Dari sekian banyak ide yang didapat, kemudian dipilih ide 

produk apa yang paling baik untuk bisnis yang kita lakukan. Ada 

berbagai cara untuk melakukan pemilihan ide produk, dimana salah 

satu cara adalah dengan melakukan proses tahapan sebagai berikut 

dibawah ini : 

a. Macro Screening 

Dari ratusan ide yang mungkin didapat, pilihlah sekitar 20 ide 

yang mempunyai potensi bisnis. Disini kriteria yang digunakan 

untuk memilih masih umum sekali, yaitu yang mempunyai potensi 

bisnis. 

b. Micro Screening 

Dari 20 ide produk yang ada, kemudian dipilih lagi menjadi 5 ide 

dengan menggunakan kriteria tertentu. 

 

Sebagai contoh kriteria dapat menggunakan beberapa faktor, 

misalnya : 

1. Tersedianya pasar lokal 

2. Tersedianya tenaga kerja lokal 

3. Tersedianya bahan baku 

4. Tersedianya teknologi 

5. Mendapat prioritas dari pemerintah 

6. Peluang di masa yang akan datang 

7.  Dan sebagainya. 
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Dengan adanya pemilihan bertahap tersebut, diharapkan kita 

dapat mempunyai alternatif beberapa ide produk yang akan 

dikembangkan lebih lanjut 

c. Ide / Gagasan Yang Tepat 

Suatu bisnis yang baik harus mempertimbangkan pelaku dan 

situasi atau lingkungan yang sesuai untuk bisnis tersebut. Oleh 

karena itu ide produk yang baik harus memperhitungkan 

kemampuan calon wirausaha dan situasi / lingkungan yang 

mempengaruhi bisnis tersebut. 

Ide produk yang ada perlu dianalisis lebih mendalam sehingga 

diketahui apa kekuatan dan kelemahannya dengan memperhatikan 

situasi lingkungannya. 

d. Dari Ide / Gagasan Menjadi Bisnis 

Ide produk yang baik belum tentu menjadi bisnis yang baik pula. 

Untuk itu sebelum ide produk direalisir harus diuji dulu 

kelayakannya dilapangan yang merupakan situasi lingkungan 

bisnis sebenarnya. 

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan 

keberhasilan suatu bisnis seperti: Pasar dan pemasaran, 

teknik/operasi usaha yang dilakukan, organisasi dan manajemen, 

dan keuangan. 

Dengan adanya suatu rencana bisnis untuk suatu ide produk, akan 

memudahkan kita menilai apakah ide produk tersebut layak atau 

tidak layak kalau direalisir menjadi bisnis yang sebenarnya. 

 

5.3.  Proses Perencanaan Dan Pengembangan Produk 

1 Kriteria Evaluasi 

Kriteria dibuat untuk mengevaluasi produk baru dalam peluang 

pasar, persaingan, sistem pemasaran, faktor keuangan, dan faktor 

produksi. 

2 Tahap Ide 

3 Tahap Konsep 

4 Tahap Pengembangan Produk 

5 Tahap Tes Pemasaran 
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5.4.  Manajemen Proses Produk Baru 

1 Kiat Sukses Program Produk Baru 

Menurut Cooper, R. ada 15 pelajaran untuk suksesnya program 

produk baru yaitu: 

a. Produknya unik dan unggul. 

Artinya, produknya “berbeda”, memberi manfaat unik, dan 

berasio nilai tinggi untuk konsumen. 

b. Sangat berorientasi pasar. 

Dipengaruhi oleh pengetahuan tentang keadaan pasar (market 

driven) dan proses pengembangan produk baru berfokus pada 

konsumen. 

c. Berwawasan pasar internasional. 

 Dengan melihat pada keadaan internasional maka disain 

produk, pengembangannya, dan target pemasarannnya, akan 

menghadirkan inovasi produk yang terdepan. 

d. Lebih banyak melakukan persiapan sebelum produk 

dikembangkan. 

e. Perumusan dengan tajam definisi / konsep produk pada awal 

dari proses. 

f. Pelansiran produk yang dipersiapkan dengan matang dan 

dilaksanakan dengan baik.  Rencana pemasaran yang mapan 

untuk pelansiran produk adalah inti dari keberhasilan. 

g. Struktur, disain dan iklim organisasi yang tepat. 

h. Dukungan manajemen puncak tidak menjamin sukses, 

walaupun bermanfaat. 

i. Adanya sinergi sangat penting, proyek yang “asing” cenderung 

gagal. 

j. Produk yang ditujukan ke pasar yang menarik akan berjalan 

lebih baik.  

 Daya tarik pasar adalah kriteria utama dalam seleksi produk. 

k. Suksesnya produk baru dapat diduga. 

Profil produk yang unggul dapat dipakai sebagai kriteria seleksi 

produk baru. 

l. Suksesnya produk baru dapat dikendalikan. 
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Perlu lebih ditekankan adanya kebutuhan untuk kelengkapan, 

konsekuen, dan kualitas dalam pelaksanaan. 

m. Sumberdaya dan sarana harus tersedia. 

n. Kecepatan adalah segala-galanya, namun harus tanpa 

mengorbankan kualitas dalam pelaksanaannya. 

o. Perusahaan yang menjalankan pengembangan produk baru 

secara bertahap dan menggunakan konsep pengembangan 

produk dengan pedoman permainannya secara disiplin, akan 

lebih berhasil. 

2 Karakteristik Produk Baru yang Unggul dan Pengembangan 

a. Produk yang unggul dan unik. 

- Mempunyai bentuk/perlengkapan yang unik untuk 

konsumen 

- Memenuhi kebutuhan konsumen lebih baik dari pesaing. 

- Memecahkan masalah yang dialami bila konsumen 

menggunakan produk pesaing. 

- Mengurangi biaya bagi konsumen. 

- Inovatif atau ada pertama-kalinya. 

b. Berwawasan konsumen. 

Dicapai dengan sebagai berikut: 

- Mengenali kebutuhan konsumen. 

- Mengerti apa yang dibutuhkan pemakai. 

- Memenuhi kebutuhan pasar. 

- Terus-menerus berhubungan dengan konsumen. 

- Kuat dalam pengetahuan pasar dan penelitian pasar. 

- Pelaksanaan dan kegiatan pemasaran yang berkualitas. 

- Pendanaan yang lebih untuk kegiatan pemasaran awal. 

c. Definisi atau konsep produk/proyek yang tajam. 

Ketajaman definisi atau konsep meliputi sebagai berikut: 

- Pasar sasaran tertentu ; jelas siapa yang akan menggunakan 

produk tersebut. 

- Penggambaran / diskripsi produk ; produk apa, apa yang 

dapat dilakukan olehnya dan manfaatnya. 

- Penjabaran strategi posisi (positioning) yang diambil. 
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- Daftar tentang bentuk, sifat, persyaratan dan spesifikasi 

produk yang harus ada dan sebaiknya ada. 

d. Struktur, disain, dan iklim organisasi. 

Pengembangan produk baru bukan merupakan kegiatan disatu 

bagian atau departemen, melainkan merupakan kegiatan multi 

disiplin dan multi-fungsi. Peran kelompok dan pimpinan 

kelompok kerja sangat menentukan.  

Tiga alternatif struktur sangat menonjol: 

1. Matriks yang imbang (balanced matrix) 

Seorang manajer proyek ditugaskan untuk menangani 

proyek dan berkontribusi dalam tanggung-jawab dan 

wewenang dengan para manajer fungsional: ada 

kebersamaan dalam menyetujui dan mengarahkan. 

2. Matriks proyek (project matrix)  

Seorang manajer proyek ditugaskan untuk menangani 

proyek dan mempunyai tanggung-jawab serta wewenang 

utama atas proyek. Para manajer fungsional menugaskan 

karyawan yang diperlukan dan menyediakan keahlian teknis. 

3. Matriks kelompok proyek (project team)  

Seorang manajer proyek diberi wewenang menangani 

kelompok yang terdiri dari anggota inti yang berasal dari 

berbagai fungsi. Para manajer fungsional tidak mempunyai 

keterlibatan dan wewenang formal. 

Terlepas dari bentuk mana yang dipilih, kepemimpinan 

proyek yang kuat dan adanya kewewenangan formal 

sangatlah penting. 

Iklim yang ditumbuhkan harus memberi ganjaran dan 

mendorong adanya kreativitas dan inovasi dan tersedianya 

sarana untuk melakukan usaha kreatif. 

e. Mempercepat proses produk baru. 

Ada lima metode dalam mempercepat proses produk baru tanpa 

merugikan kualitas dalam pelaksanaannya, yaitu: 

1. Lakukan langkah pertama dengan tepat. 

Pengulangan akan memperpanjang waktu. 

2. Pekerjaan rumah dan definisi produk yang jelas. 
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Persiapan dengan membuat pekerjaan rumah dan 

memperjelas produk/proyeknya. 

3. Proyek diorganisir secara kelompok multifungsi dan dengan 

diberi kewewenangan. 

4. Proses dilakukan secara berurutan, bersamaan, atau 

bertumpuk. 

5. Proses bertahap dengan mengikuti pedoman main (game 

plan) 

 Game plan merupakan model pengembangan produk yang 

didasarkan konsep dan pegangan operasional yang membawa dari 

tahap gagasan menuju pada pelansiran produk. Model menjelaskan 

kegiatan dan tes yang dilalui. Pedoman yang disusun meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas proses pengembangan produk baru.  

 

5.5.  Proses Pengembangan Produk Baru 

Model pengembangan produk baru menurut Cooper  terdiri dari 

lima pintu dan lima tahap. ”Pintu” adalah kegiatan menilai apakah 

proses dilanjutkan atau tidak. “Tahap” adalah kegiatan yang dalam 

model Cooper adalah: 

a. Penyelidikan awal. 

b. Penyelidikan mendalam. 

c. Pengembangan. 

d. Percobaan dan penilaian. 

e. Produksi penuh dan pelansiran pemasaran. 

 

 

 

 

 

a.    Matrik 

project ma 
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BAB VI 

PENYUSUNAN RENCANA USAHA 

 

 

6.1.  Definisi Rencana Usaha Dan Manfaat Rencana Usaha 

Rencana Usaha adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh 

seorang wirausaha  yang menggambarkan hubungan faktor-faktor 

internal dan eksternal yang terlibat dalam memulai bisnis baru. 

 

Faktor-faktor fungsional yang terintegrasi: 

- pemasaran 

- keuangan 

- manufacturing (operasi) 

- sumberdaya manusia 

 

Pihak lain yang terlibat pembuatan Rencana Usaha selain 

Wirausahawan : 

1. Lawyers (Ahli Hukum) 

2. Akuntan 

3. Konsultan Pemasaran 

4. Engineers (Ahli Teknik) 

 

Pihak-Pihak yang membutuhkan Manfaat dari Rencana Usaha : 

1. Pegawai 

Pegawai membutuhkan Rencana Usaha (RU) untuk mengetahui 

perkembangan perusahaan tempat mereka bekerja karena dengan 

begitu mereka akan mengetahui manfaat positif maupun negatif 

dari Rencana Usaha terhadap mereka. 

Manfaat positif yang mungkin timbul : 

a. RU membutuhkan penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) 

sehingga dimungkinkan adanya penggunaan dari pegawai yang 

sudah ada untuk ditempatkan (mutasi) yang membuat 

peningkatan jenjang karir ataupun gaji. 
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b. RU yang siap dijalankan akan membutuhkan SDM baru dan 

memerlukan pengrekrutan SDM sehingga akan mengurangi 

jumlah pengangguran. 

 Manfaat negatif yang mungkin timbul adalah apabila RU dari 

perusahaan yang sudah ada berbeda dengan bisnis yang sudah 

dijalankan dan perusahaan akan beralih ke RU tersebut dapat 

mengakibatkan SDM yang sudah ada terancam di PHK karena 

tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam RU.  

2. Investor 

Manfaat Rencana Usaha (RU) bagi investor adalah untuk 

mengetahui apakah dana yang akan diinvestasikan oleh investor 

tersebut dapat menghasilkan manfaat (keuntungan) seperti yang 

diharapkan oleh investor serta resiko yang akan dihadapi investor 

bila berinvestasi. 

3. Bankers 

Manfaat Rencana Usaha (RU) bagi bankers adalah apabila 

wirausahawan membutuhkan dana pinjaman usaha ke bank maka 

bankers melihat kelayakan pinjaman berdasarkan RU untuk 

menentukan jumlah agunan, jumlah pinjaman serta waktu dan 

tingkat pengembalian yang sesuai. 

4. Modal Ventura 

Manfaat Rencana Usaha (RU) bagi Modal Ventura adalah sama 

dengan manfaat RU bagi bankers. 

5. Supplier 

Manfaat Rencana Usaha (RU) bagi Supplier adalah untuk 

mengetahui kegiatan operational usaha dari RU berdasarkan 

waktu, jumlah dan jenis produksi, serta kuantitas dan kualitas 

bahan baku dan penunjang yang diperlukan sehingga para supplier 

dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 

6. Konsumen 

Manfaat Rencana Usaha (RU) bagi Konsumen adalah untuk 

mengetahui apakah ada perubahan kuantitas dan kualitas produk 

yang akan mempengaruhi konsumsi mereka akan produk tersebut. 

Sedangkan RU untuk bisnis baru bermanfaat bagi konsumen 
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dalam melihat seberapa besar manfaat yang dapat diterima bila 

menggunakan produk tersebut. 

7. Advisor (Penasehat) dan Konsultan 

Manfaat Rencana Usaha (RU) bagi Advisor (Penasehat) dan 

Konsultan adalah untuk melihat apakah diperlukan perbaikan-

perbaikan dalam semua faktor ex pemasaran, operasional, SDM, 

keuangan dan lainnya agar Rencana Usaha dapat dijalankan tanpa 

adanya hambatan yang berarti. 

 

6.2.  Persiapan Rencana Usaha 

Suatu bisnis / usaha dimulai dengan adanya ide, oleh karena itu 

untuk merealisir suatu bisnis yang baik diperlukan juga ide produk 

yang baik dan tepat. Langkah-langkah dibawah ini merupakan salah 

satu cara untuk membantu dalam mendapatkan ide produk sampai 

terwujudnya suatu bisnis. 

 

6.3.  Pembuatan Rencana Usaha (Business Plan) 

a. Umum 

1. Apa Produk Kita 

Jenis produk / jasa yang ingin dibuat / dijual keistimewaannya 

secara umum dan khusus 

2. Dimana Dan Mengapa Memilih Lokasi Usaha 

- Peta tempat usaha 

- Alasan pribadi dan ekonomi memilih lokasi tersebut 

b. Rencana Pemasaran 

1. Siapa yang akan menjadi pelanggan dan darimana mereka 

Pedagang besar, pengecer, perorangan, rumah tangga, sekolah, 

rumah sakit, kantor pemerintah dsb. 

2. Bagaimana saya dapat menjelaskan setiap pelanggan 

Jelaskan kelompok pelanggan yang berbeda untuk setiap 

produk, karakteristik dari anggota-anggota setiap kelompok 

secara umum, dan siapa saja yang ingin dan mampu membeli 

produk tersebut. 

3. Berapa unit yang akan dibeli oleh pelanggan dalam setahun  
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- Menetapkan kelompok pelanggan untuk masing-masing 

produk 

- Perkirakan jumlah mereka 

- Perkirakan berapa sering mereka membeli 

- Perkirakan berapa banyak yang mereka beli dalam satu 

tahun 

4. Siapa yang akan menjadi pesaing dan berapa unit produk yang 

dapat mereka jual dalam setahun  

Tentukan para pesaing untuk setiap produk dan perkirakan 

berapa unit yang mereka dapat jual dalam setahun 

5. Berapa unit produk maksimal yang mungkin dapat dijual  

Berdasarkan peluang dan pesaing, perkirakan berapa banyak 

masing-masing produk yang dapat dijual 

6. Bagaimana memprmosikan produk yang ada 

Jelaskan berapa cara mempromosikan produk dan pesan yang 

tepat untuk calon pelanggan 

7. Bagaimana perkembangan permintan atas produk di pasar 

- Perkembangan populasi di wilayah pasar 

- Perkembangan jumlah pelanggan 

- Perkembangan keinginan dan kemampuan membeli 

8. Berapa  banyak produk yang akan dibuat dan dijual pada tahun 

pertama, kedua dan , ketiga 

Buatlah perkiraan jumlah unit utama yang akan dibuat dalam 

jangka tiga tahun pertama operasi usaha 

9. Kualitas produk yang baigaimana yang diinginkan pelanggan 

- Bentuk (appearance) : keenakannya dipandang mata 

- Penampilan (performance) : punya arti tersendiri 

- Keawetan (durability) : tahan lama 

- Keamanan (safety) : tidak mencelakakan 

- Kenyamanan (comfort) : enak dirasakan 

- Ekonomis (economy) : dihubungkan dengan harga 

10. Bagaimana  kualitas yang ditawarkan 

Perhatikan keunggulan dan kelemahan produk pesaing 

11. Beberapa harga jual yang ditentukan 

- Biaya plus tingkat keuntungan tertentu 
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- Memperhatikan harga pesaing 

- Harga promosi 

 

c. Rencana  Produksi Dan Operasi 

1. Bagaimana langkah-langkah dalam memproduksi setiap produk 

Jelaskan langkah-langkah produksi untuk setiap produk dan 

juga waktu dari setiap langkah tersebut 

2. Mesin, alat-alat dan  perlengkapan apa saja yang dibutuhkan 

Catat semua mesin, alat, perlengkapan yang dibutuhkan dan 

jelaskan penggunaannya masing-masing 

3. Dimana mesin, alat, dan perlengkapan tersebut didapat/dibeli 

dan berapa biaya. 

4. Bagaimana perawatan/pemeliharaan mesin dilakukan dan 

apakah suku cadangnya  

tersedia di pasar setempat 

- Jelaskan tugas-tugas perawatan dan siapa yang 

melaksanakannya 

- Dimana dan kapan suku cadang didapat 

5. Berapa luas tempat yang dibutuhkan untuk bengkel kerja 

Gambar sketsa tata ruang dan berapa luas total yang dibutuhkan 

6. Jenis pekerja langsung yang dibutuhkan dan ketrampilan apa 

saja yang dimiliki oleh mereka 

- Nama jenis pekerjaan yang akan dilakukan dalam setiap 

langkah produksi / operasi 

- Jelaskan kualifikasi dan pengalaman yang harus mereka 

miliki 

7. Berapa pekerja langsung yang dibutuhkan untuk operasi tahun 

pertama, kedua, dan ketiga 

8. Tenaga kerja tidak langsung apa yang dibutuhkan dan 

ketrampilan apa yang harus mereka miliki 

Supervisor, sekretaris, manajer dll 

9. Berapa besar biaya total untuk pekerja langsung dan tidak 

langsung 

Biaya total untuk pekerja langsung dan tidak langsung 
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10. Jenis bahan / material yang dibutuhkan dan dimana 

mendapatkannya 

Yang perlu diperhatikan untuk mencari pemasok adalah: jauh-

dekat, tersedia bila dibutuhkan, keragaman sediaan dan syarat 

pembelian seperti kredit. Selain itu adalah harganya 

11. Berapa banyak bahan langsung yang dibutuhkan dan biaya 

bahan per unit produk 

Banyaknya bahan yang dibutuhkan setiap produk dan biaya per 

unit produk 

12. Berapa besar biaya bahan langsung tahun pertama, kedua, dan 

ketiga 

13. Berapa banyak bahan tidak langsung yang dibutuhkan dan 

biayanya untuk operasi tahun pertama, kedua, dan ketiga 

Untuk setiap tahun jelaskan jenis, kualitas, dan biaya bahan 

tidak langsung yang dibutuhkan 

d. Rencana  Organisasi Dan Manajemen 

1. Latar belakang pendiri perusahaan 

Pribadi para pendiri, kepemilikan saham / modal 

2. Manajemen perusahaan 

Dewan komisaris dan manajemen, personalia inti, struktur 

organisasi 

3. Ketentuan yang menyangkut hukum 

Perijinan, lisensi, kontrak-kontrak usaha 

4. Hubungan dengan lembaga pendukung 

Status hubungan bank, jaminan tersedia, jenis dan jumlah kredit 

yang dibutuhkan 

5. Lingkungan tempat usaha 

Daerah industri, perdagangan atau pemukiman 

e. Rencana  Keuangan 

1. Berapa besar biaya umum untuk tahun pertama, kedua, dan 

ketiga 

Pekerja tidak langsung, bahan tidak langsung, sewa, listrik, air, 

servis dan reparasi, telepon dan pos, ATK, perjalanan, 

transportasi, asuransi, penyusutan, bunga pinjaman, dll 

2. Berapa besar biaya tenaga kerja langsung per unit produk 
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3. Berapa besar biaya umum per unit produk 

4. Berapa biaya total produk dan harga jual setiap produk 

5. Apa dan berapa besar biaya persiapan sebelum beroperasi 

Meliputi sewa tempat usaha, biaya perjalanan, promosi proyek, 

membuka account bank, ijin usaha, biaya proses kredit, biaya 

lain-lain 

6. Berapa besar modal kerja yang dibutuhkan 

Besarnya uang yang diperlukan untuk menjalankan usaha dari 

hari-kehari seperti sediaan bahan, sediaan barang, piutang, dan 

uang tunai. 

7. Bagaimana mendanai harta tetap, biaya persiapan dan modal 

kerja 

Hitung investasi total dan jelaskan kebutuhan pinjaman dan 

modal sendiri 

8. Jaminan yang dapat ditawarkan ke bank 

Jelaskan jaminan yang dapat ditawarkan dan juga nilainya 

9. Bagaimana mengatur jadwal pembayaran kembali pinjaman 

Hitung bunga dan angsuran tetap per tahun 

10. Berapa besar break even point (bep) penjualannya 

11. Berapa besar laba yang akan diperoleh pada operasi tahun 

pertama, kedua, dan ketiga 

Proyeksi rugi-laba sangat diperlukan 

12. Berapa besar uang tunai yang akan dimiliki pada akhir tahun 

pertama, kedua, dan ketiga 

Proyeksi arus kas sangat diperlukan 

13. Berapakah return on sales, return on equity dan return on 

investment 

14. Apakah rencana usaha ini layak atau tidak 

Berikan komentar tentang kelayakan proyek tersebut 

f. Perumusan goals dan objective 

1 Market Information 

2 Operation Information 

Informasi yang dibutuhkan wirausahawan mengenai operasi 

usaha: 

a. Lokasi 
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Tiga faktor penentu pemilihan lokasi: 

1. Konsumen 

Pemilihan lokasi berdasarkan konsumen ditentukan oleh 

jenis produk / jasa yang dihasilkan relatif tidak tahan lama 

dan tingkat kebutuhan konsumen terhadap produk sangat 

tinggi.  

Contoh : 

a. Usaha Penyewaan Mobil yang berada didaerah 

perumahan atau perkantoran karena kebutuhan konsumen 

di kedua daerah itu besar. 

b. Usaha Penyewaan Komputer dan Internet yang berada 

didaerah perguruan tinggi ataupun perkantoran karena 

konsumen dari kedua tempat tersebut memiliki tingkat 

kebutuhan yang terbesar. 

2. Bahan Baku 

Pemilihan lokasi berdasarkan bahan baku dilakukan karena 

ketersediaan bahan baku yang berlimpah dan perlu segera 

dilakukan proses produksi agar tidak terjadi perubahan pada 

struktur bahan baku yang akan mengakibatkan pada kualitas 

ataupun kuantitas hasil produksi. 

Contoh : Pabrik Air Minum Mineral yang berada dilokasi 

mata air agar struktur mineral air tidak berubah 

sehingga mempengaruhi kualitas ataupun kualitas 

air minum mineral yang dihasilkan. 

3. Saluran Distribusi 

Pemilihan lokasi berdasarkan saluran distribusi dilakukan 

karena produk yang dihasilkan memerlukan pendistribusian 

yang luas atau  

c. Operasi Produksi 

d. Bahan Baku 

e. Peralatan 

f. Tenaga Kerja 

g. Ruang 

h. Biaya Overhead 
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1 Financial Information 

2 Internet sebagai Sumber Informasi 

3 Pembuatan Rencana Usaha 

4 Introduction Page 

5 Executive Summary 

6 Industri Analysis 

7 Description of Venture 

8 Production Plan 

9 Marketing Plan 

10 Organizational Plan 

11 Assessment of Risk 

12 Financial Plan 

13 Appendix 

14 Pengunaan dan Implementasi Rencana Usaha 

15 Mengukur Kelanjutan Rencana Usaha 

16 Updating Rencana Usaha 

17 Alasan Kegagalan Rencana Usaha 

 

6.4.  Penyusunan Rencana Usaha 

1. Definisi Rencana Usaha dan Manfaat Rencana Usaha 

2. Informasi yang dibutuhkan 

a. Market Information 

b. Operation Information 

c. Financial Information 

3. Internet sebagai Sumber Informasi 

4. Pembuatan Rencana Usaha 

a. Introduction Page 

b. Executive Summary 

c. Industri Analysis 

d. Description of Venture 

e. Production Plan 

f. Marketing Plan 

g. Organizational Plan 

h. Assessment of Risk 

i. Financial Plan 
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j. Appendix 

5. Pengunaan dan Implementasi Rencana Usaha 

a. Mengukur Kelanjutan Rencana Usaha 

b. Updating Rencana Usaha 

6. Alasan Kegagalan Rencana Usaha 

7. Memulai dan Mengembangkan Usaha 

8. Inovasi dan Manajemen Inovasi 

9. Pengertian Inovasi 

10. Definisi Inovasi 

11. Inovasi Di Bidang Proses 

12. Inovasi Di Bidang Produk 

13. Tingkat Kecanggihan Penerapan Inovasi 

14. Pengertian Manajemen Inovasi 

15. Pasar dan Pemasaran 

 

6.5. Sumber Pendanaan Usaha 

Salah satu komponen yang mendukung pembangunan nasional 

adalah tersedianya Lembaga Intermediasi yang mempunyai fungsi 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. 

Lembaga intermediasi yang ada dibedakan dalam 3 kategori yakni: 

a. Berbentuk Bank tunduk pada Undang-Undang Pokok Perbankan 

b. Berbentuk Koperasi Simpan Pinjam tunduk pada Undang-Undang 

Koperasi 

c. Lembaga Keuangan Mikro lainnya yang belum diatur undang-

undang 

 

Terdapat dua sumber utama pendanaan usaha, yaitu ekuitas dan 

utang. Ekuitas yaitu pemilik mengiventasikan laba perusahaannya 

untuk ditempatkan dalam perusahaan guna memperkecil resiko 

pengembalian dalam tingkat yang rendah, sedangkan utang adalah 

mengandung resiko, pemberi pinjaman pertama kali menarik laba dan 

harus dibayar sekalipun perusahaan tidak ada laba atau dalam kondisi 

merugi. 

Kedua sumber pendanaan tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Pendanaan ekuitas (modal sendiri). Dapat diperoleh dari tabungan 

individu, teman dan atau saudara, investor perorangan lain, 

perusahaan-perusahaan besar, perusahaan modal ventura, dan 

penjualan saham. 

2. Pendanaan dari utang (pinjaman). Dapat diperoleh dari teman atau 

saudara, investor perorangan lainnya, para pemasok bahan baku 

pemberi pinjaman berbentuk asset, bank-bank komersial, 

program-program yang didukung oleh pemerintah, lembaga-

lembaga keuangan swadaya masyarakat, perusahaan-perusahaan 

besar dan perusahaan modal ventura. 

Pemasok Bahan Baku Dan Pemberi Pinjaman Berbasis Aset: 

1. Kredit Perdagangan 

Dapat dibayar dengan uang. Pendanaan disediakan oleh 

pemasok inventaris kepada perusahaan yang mengadakan 

pembayaran uang uang untuk jumlah tertentu. Pendanaan 

jangka pendek selama 30 hari. Sejumlah kredit yang tersedia 

bergantung pada tope perusahaan dan kesediaan pemasok untuk 

menambah pinjaman. 

2. Pinjaman dan Sewa Peralatan 

Pinjaman cicilan (gadai) peralatan dari penjual peral;atan yang 

dibeli oleh perusahaan. Peralatan disewa dari pemasok dalam 

rangka penghematan kas untuk tujuan lain, menunda lini 

pembukuan pinjaman, dan penyediaan pembendung atau pagar 

untuk melawan keusangan. 

3. Pinjaman Berbasis Kekayaan 

Mengamankan jaminan pinjaman dengan kekayaan modal 

kerja. 

4. Pabrik 

Menperoleh kas melalui penjualan, jumlaj uang yang dapat 

diterima (piutang) pada perusahaan lain. Tanggungan dijual 

sebagi faktor diskon pada nilai faktur, faktor yang dapat 

menolak rekening yang diragukan, faktor biaya utang bagi 

rekening pelayanan dan untuk lanjutan. 

5. Bank-bank Komersial 

Hal-hal yang menjadi perhatian adalah: 
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1. Keamanan kredit mencakup jumlah maksimal yang akan 

diberikan kepada perussahaan untuk pinjaman. 

2. Perjanjian kredit beredar mencakup jumlah maksimal 

pinjaman bank untuk meminjamkan kepada perusahaan 

secara terus-menerus. 

3. Pinjaman bersyarat, meliputi pinjaman dalam jangka waktu 

5 sampai dengan 10 tahun untuk membiayai perlengkapan, 

hipoterk atau jaminan barang bergerak, hipotek atau jaminan 

hipotek gedung (barang tak bergerak). 

4. Pinjaman jangka panjang dengan menggunakan gedung atau 

barang tak bergerak sebagai jaminan. 
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BAB VII 

PENGELOLAAN USAHA DAN STRATEGI 

KEWIRAUSAHAAN 

 

 

7.1. Perencanaan Usaha  

Langkah pertama setelah memilki ide untuk memulai usaha 

didapat, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat 

perencanaan. Hal ini berguna sebagai persiapan awal yang mana 

memiliki dua fungsi yaitu: sebagai pedoaman untuk mencapai 

keberhasilan manajemen usaha dan sebagai alat untuk mengajukan 

kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. 

Pengertian dari perencanaan usaha adalah suatu cetak biru 

tertulis berisikan misi, usulan, operasional, rincian financial, strategi, 

peluang usaha yang mungkin diraih dan kemampuan serta 

keterampilan pengelolaanya. 

 

Menurut Zimmerer (1993: 331) ada beberapa unsur yang harus ada 

dalam perencanaan usaha, yaitu:  

1. ringkasan pelaksanaan 

2. profil usaha 

3. strategi usaha 

4. produk dan jasa 

5. strategi pemasaran 

6. analisis pesaing 

7. ringkasan karyawan dan pemilik 

8. rencana operasional 

9. data financial 

10. proposal/ usulan pinjaman 

11. jadwal operasional 

 

Perencanaan bisnis memuat sejumlah topik, yang meliputi: 

1. ringkasan eksekutif 

2. pernyataan misi 
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3. lingkungan usaha 

4. perencanaan pemasaran 

5. tim manajemen 

6. data financial 

7. aspek-aspek legal 

8. jaminan asuransi 

9. orang-orang penting 

10. pemasok 

11. resiko 

 

Setelah membuat ringkasan eksekutif, langkah berikutnya 

adalah menentukan misi usaha yang mengambarkan maksud-maksud 

usaha dan filosofi manajemen perusahaan. Selain itu diperlukan 

membuat format rinkasan eksekutif seorang calon pengusaha juga 

harus membuat usulan atau proposal usaha. Usulan usaha dimaksudkan 

untuk mengajukan dana kepada penyandang dana, seperti investor, 

banker, dan lembaga keuangan lainnya yang siap membantu 

perusahaan. 

Bebebrapa aspek yang biasanya dimuat dalam proposal usaha meliputi: 

1. manajemen usaha 

2. pemasaran 

3. produksi/ operasional 

4. keuangan perusahaan 

 

Pengelolaan Keuangan 

Ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuagan, 

yaitu: 

1) Aspek Sumber Dana 

Sumber-sumber keuangan perusahaan ditimjau dari asalnya, 

sumber dana perusahaan dapat dibagi menjadi dua golongan, 

yaitu: 

a. Dana yang berasal dari perusahaan yang disebut pembelanjaan 

internal.  

Penggunaan dana ini merupakan cara yang paling mudah 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan, sebab 
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tinggal mengambil dana yang sudah tersedia di perusahaan. 

Oleh karena sumber dana interen biasanya sangat terbatas, 

maka dalam pengunaannya harus diperhatikan tentang biaya 

kesempatan (opportunity cost), yaitu peluang yang hilang 

akibat pengunaan lain atau penerimaan yang seharusnya 

diterima tetapi hilang akibat pengunaan sumber-sumber 

tersebut dalam operasi perusahaan. Misalnya: bunga dana milik 

sendiri atau sewa gedung milik sendiri ynag seharusnya 

diterima, hilang akibat dana atau gedung tersebut digunakan 

dalam perusahaan. Bunga atua sewa yang seharusnya diterima 

oleh pemiliknya tersebut seharusnya dihitung sebagai biaya 

perusahaan. 

b. Dana yang berasal dari luar perusahaan, disebut pembelanjaan 

eksternal. Sumber dana ekstern mencakup: 

• Dana dari pemilik atau penyertaan. Dalam perusahaan harus 

adanya pemisah yang tegas antara dana milik pribadi atau 

pembelanjaan sendiri (misalnya saham) dengan milik 

perusahaan. 

• Dana yang berasal dari utang/ pinjaman baik jangka pendek 

maupun jangka panjang, atau disebut pembelanjaan asing. 

Sumber dana ekstern diantaranya kredit jangka 

pendek(kredit rekening Koran, kredit penjual,/ pembeli, 

askep) dan kredit jangka panjang (hipotik, obligasi, kredit 

bank, dan kredit dari Negara lain). 

• Dana bantuan program pemerintah pusat dan daerah. 

• Dana dari teman atau keluarga yang ingin menanamkan 

modalnya. 

• Dana ventura, yaitu dana dari perusahaan yang ingin 

menginvestasikan dananya pada perusahaan kecil yang 

memiliki potensi.  

2) Aspek rencana dan penggunaan dana. 

Ada bebebrapa aspek yang harus diperhatikan dalam merancang 

penggunaan biaya, 

biaya: 

• Biaya awal 
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• Proyeksi/ rancangan keuangan, yang mencakup: Neraca harian 

(Balance Sheet), Laporan Laba Rugi (Income Statements), 

Laporan Arus Kas (Cash Flow Statements). 

• Analisis pulang pokok (Break-Even Analysis), biaya awal 

(start-up cost) adalah biaya yang diperlukan ketika perusahan 

akan berdiri. Biaya awal perusahaan yang baru berdiri pada 

umumnya meliputi: 

Biaya awal yang tidak terduga (unik), Biaya administrasi (gaji 

karyawan dan peralatan kantor), Biaya (sewa) bagunan, Biaya 

asuransi, Biaya tambahan atau biaya secara umum. 

Sebagai ilustrasi bagi perusahaan baru, perkiraan keseluruhan 

biaya awal perusahaan atau estimasi biaya perusahaan yang 

diperlukan. 

3) Aspek pengawasan atau pengendalian keuangan. 

Teknik dan Strategi Pemasaran 

Setelah memahami perencanaan usaha, langkah selanjutnya adalah 

mempelajari dan melatih bagaimana barang dan jasa yang 

dihasilkan itu dipasarkan (distribusi). Sesuai dengan devinisi 

pemasaran itu sendiri yaitu: kegiatan meneliti kebutuhan dan 

keinginan konsumen (probe/ search), menghasilkan barang dan 

jasa sesuai deangan kebutuhan dan keinginan konsumen (product), 

menentukan tingkat harga (price), mempromosikannya agar 

produk dikenal konsumen (promotion), dan mendistribusikan 

produk ketempat konsumen (place), maka tujuan pemasaran 

adalah bagaimana agar barang dan jasa yang dihasilkan disukai, 

dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen  

Ini berarti bahwa dalam pemasaran haruslah diawali dengan riset 

pemasaran, yaitu untuk meneliti kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Sesuai dengan tujuan pemaasaran maka inti dari 

pemasaran yaitu menciptakan nilai yang lebih tinggi dibandingkan 

nilai yang diciptakan oleh pesaing bagi konsumen. Strategi usaha 

yang yang cocok dengan konsep tersebut adalah memproduksi 

barang dan jasa apa bisa dijual dan bukan menjual barang dan jasa 

yang bisa diproduksi.  
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Prinsip dasar dari pemasaran adalah menciptakan nilai bagi 

langganan (customer value), keunggulan bersaing (competitive 

advantages), dan fokus pemasaran. Tujuan pemasaran bukanlah 

untuk mendapatkan langganan, akan tetapi memperbaiki situasi 

bersaing. 

1) Perencanaan Pemasaran 

Pembahasan tentang strategi perusahaan tidak bias terlepas dari 

perencanaan, arahan, atau acuan gerak langkah perusahaan 

untuk mencapai suatu tujuan. Ada beberapa langkah dalam 

merencanakan pemasaran bagi usaha baru, yaitu: 

1. Menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

2. Memilih pasar sasaran khusus (pasar individual/ individual 

market, pasar khusus/ niche market, segmentasi pasar/ 

market segmentation) 

3. Menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan 

4. Memilih strategi pemasaran 

2) Bauran Pemasaran 

1. Penelitian dan pengembangan pasar (Probe) 

Langkah dalam kegiatan pemasaran adalah meneliti 

kebutuhan dan keinginan konsumen, berapa jumlahnya, 

bagaimana daya belinya, dimana tempat konsumennya, dan 

berapa permintaannya, semuanya merupakn informasi 

penting bagi pemasaran produk baru.  

2. Berorientasi pada konsumen 

Usaha baru yang berhasil pada umunya memusatkan 

perhatian pada pengembangan sikap yang berorientasi pada 

kepuasan pemilik kepentingan (Stakeholder satisfaction). 

3. Kualitas 

4. Agar berhasil dalam persainagn global sangatlah penting 

bagi perusahaan untuk mmeperhatikan kulitas barang dan 

jasa serta pelayanan. Perbaikan kualitas tersebut terangkum 

dalam (Total Quality Managenent/ TQM). Menurut 

Zimmerer (1996) ada lima komponen kualitas yang secara 

berurutan perlu diperhatikan, yaitu: 

• Ketepatan (Realibity), yaitu rat-rat kelalaian/ pengabaian. 
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• Daya tahan (Durability), yaitu berapa lama barang dan 

jasa tersebut dapat dipakai/ bertahan. 

• Mudah digunakan (easy of use), yaitu barang dan jasa 

tersebut harus mudah untuk digunakan. 

• Nama merek yang terkenal dan dipercaya (Known and 

trusted brand name). 

• Harga yang relative murah.  

5. Kenyamanan 

6. Untuk mengetahui kenyamanan dapat dilakukan dengan cara 

meminta informasi kepada pelanggan. 

7. Inovasi 

Inovasi merupakan kunci keberhasilan bagi usaha baru. 

Perubahan pasar yang sangat cepat dan persainagn yang 

kompleks menuntuk inovasi yang terus menerus, hal itu 

akan menjadi kekuatan bagi wirausahawan dalam meraih 

sukses usahanya. Bebebrapa bentuk inovasi yang lazim dan 

terkenal antara lain bentuk baru, perbedaan teknik/ cara, dan 

pendekatan baru dalam memperkenalkannya. 

8. Kecepatan 

Kecepatan merupakan kekuatan dalam persainagn. Dengan 

kecepatan berarti mengurangi biaya, meningkatkan kualitas, 

dan memenuhi permintaan pasar. Secara filosofis, kecepatan 

disebut Time Commpression Mangement (TCM). 

9. Pelayanan dan kepuasan pelanggan 

10. Produk (Tahap pengembangan, Tahap pengenalan, Tahap 

pertumbuhan penjualan, Tahap kematangan, Tahap 

kejenuhan, Tahap penurunan) 

11. Tempat 

12. Harga 

13. Strategi pemasaran: Bagi usaha baru  

14. Tehnik penentuan harga : Untuk produk baru 

15. Tehnik penentuan harga: Untuk barang konsumsi 

16. Tehnik penentuan harga: Untuk barang industry 

17. Tehnik penentuan haraga: Untuk jasa 

18. Alat-alat penentuan harga 
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19. Promosi 

3) Kiat pemasaran usaha baru 

Bila kita tidak mengetahui barang dan jasa yang akan kita jual, 

kita terlebih dahulu harus melakukan survei untuk mendapatkan 

informasi mengenai:  

1. Peluang pasarPeluang pasar dapat dilihat dengan cara 

mengamati konsumen. 

Fokus pengamatan tersebut adalah:  

• Barang dan jasa apa yang paling dibutuhkan konsumen 

• Berapa banyak yang mereka butuhkan? 

• Kualitas yang mana yang paling tepat? 

• Berapa banyaknya? 

Untuk melihat ada tidaknya peluang pasar yang dituju, 

ada beberapa langkah yang harus diperhatikan: 

• Amati kebutuhan apa yang paling banyak diperlukan 

oleh masyarakat. 

• Kapan saja mereka membutuhkan barang, misalnya 

setiap saat sering dibutuhkan, kadang-kadang dibutuhkan 

atau jarang dibutuhkan. 

• Lihat karakteristik konsumen baik dari segi jenis 

kelamin, usia, pekerjaan, maupun pendidikan. 

• Bagainama daya beli (kemampuan bayar) Konsumen. 

Perlu diperhatikan adalah pendapatan masyarakat.  

• Lihat ada pesaing atau tidak. Bila ada, peluang pasar apa 

yang belum digarap oleh pesaing.  

2. Tempat yang tepat 

Carilah tempat memasarkan barang yang cocok. Misalnya, 

ditempat yang ramai dan dikunjungi dilewati orang seperti 

ditempat pariwisata, dipasar umu, didekat lalu lintas jalam raya, 

dsb. 

3. Banyaknya barang yang dibutuhkan 

Berapa banyak barang atau jasa yang dibutuhkan oleh 

konsumen rata-rata per hari (dengan perkiraan). 

4. Target yang hendak dicapai 
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Misalnya, untuk mengejar keuntungan, untuk meraih pelanggan 

rutin, untuk meraih pelanggan temporer, atau hanya sekedar 

laku terjual dalam rangka meraih konsumen baru.  

5. Fungsi-fungsi pemasaran usaha baru 

Ada beberapa kegiatan dalam lingkup peamsaran, yakni: 

• Pembelian, yaitu memberi barang yang akan kita jual 

kembali. 

• Penyimpanan (Penggudangan) 

• Sortir dan Pengemasan, yaitu dilakukan dalam bentuk dan 

warna yang menarik, aman dari perubahan bentuk, warna, 

sifat, ukuran dan standar kualitas. 

• Penjualan, dapt dilakukan dengan cara: Langsung 

mendatangui konsumen, Menunggu kedatangan konsumen, 

Melayani pemesanandan kontrak produksi. 

Teknik Pengembangan Usaha 

a) Peningkatan Skala Ekonomis 

Cara ini dapat dilakukan dengan menambah skala 

produksi, tenaga kerja, teknologi, system distribusi dan 

tempat usaha 

b) Perluasan Cakupan Usaha  

Cara ini bisa dilakukan dengan menambah jenis usaha 

baru, produk dan jasa baru yang berbeda dari yang 

sekarang diproduksi (diversifikasi), serta dengan 

teknologi yang berbeda. 

Lingkup usaha ekonomis dapat didefinisikan sebagai 

suatu diversifikasi usaha ekonomis yang ditandai oleh 

total biaya produksi gabunagn (joint total production 

cost) dalam memproduksi dua atau lebih jenis produk 

secara bersama-sama adalah lebih kecil dari pada 

penjumlahan biaya produksi masing-masing produk itu 

apabila diproduksi secara terpisah. 
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7.2. Manajemen Dan Strategi Kewirausahaan 

1. Manajemen Kewirausahaan 

Para wirausaha menggunakan proses inovasi sebagai alat 

pemberdayaan sumber-sumber untuk menciptakan suatau nilai 

barang dan jasa. Proses inovasi dikendalikan oleh kreativitas. 

Kreativitas merupakan mata rantai antara pengetahuan pengenalan 

cara baru untuk mengombinasikan sumber-sumber dan proses 

pengembangan pengetahuan secara sistematis ke dalam suatu 

inovasi yang digunakan di pasar. 

Manajemen wirausaha menyangkut semua memuatan perusahaan 

yang menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis. Bila usaha baru 

ingin berhasil, maka wirausaha harus memiliki kompetensi, 

diantaranya: 

1) Focus pada pasar, bukan pada teknologi 

2) Buat ramalan pendanaan untuk menghindari tidak 

terbiayainya perusahaan. 

3) Bangun tim manajemen, bukan menonjolkan perorangan (not 

a "one person" show). 

4) Beri peran tertentu, khusus bagi wirausaha penemu. 

Jika manajemen lewirausahaan menyangkut lingkungan internal 

perusahaan keputusan-keputusan taktis), maka strategi 

kewirausahaan menyangkut kesesuaian kemampuan internal dan 

aktivitas perusahaan denagn lingkungan eksternal, di man 

aperusahaan harus bersaing dengan menggunakan keputusan-

keputusan strategis. Dalam melakukan strategi usahanya, 

wirausahanya biasanya mengunakna salah satu strategi dari empat 

strategi, sebagai berikut: 

• Berada pertama di pasar dengan produ dan jasa baru. 

• Posisikan produk dan jasa baru tersebut pada relung pasar 

(niche market) yang tidak terlayani. 

• Fokuskan barang dan jasa pada relung kecil tetapi bias 

bertahan. 

• Mengubah karakteristik produk, pasar atau industri. 
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• Dengan demikian, perusahaan dapat bersaing apabila secara 

konsisten dan berkesinambungan memperbaiki produk, barang 

dan jasa atau proses itu sendiri. 

 

7.3. Pengelolaan Sumber Daya 

Para wirausaha haruslah mengetahui bagaimana 

mempergunakan pelbagai sumberdaya dalam lingkungannya untuk 

membantu dalam kegiatan-kegiatan wirausaha. Dalam hal penggunaan 

sumberdaya yang perlu diperhatikan adalah berkenaan dengan 

bagaimana memperoleh 1. sumberdaya yang langka (misalnya 

sumberdaya manusia dan uang, 2. menilai kemungkinan-kemungkinan 

pasar meliputi: menemukan pasar yang menguntungkan, memilih 

produk yang dapat dijual, menentukan perubahan dalam perilaku 

konsumen, meningkatkan teknik-teknik pemasaran dan merencanakan 

sasaran-sasaran realistik. 3. memasarkan produk atau jasa-jasa dengan 

mengidentifikasi para pelanggan, penetapan harga yang sesuai, 

menarik pelanggan baru, mempromosikan usaha dan periklanan, hak 

paten, mengembangkan ekspor impor, memperhatikan persaingan dan 

faktor luar yang berpengaruh. 4. menggunakan sumberdaya luar, 

perlunya melibatkan pihak ketiga apakah perbankan, tenaga advokasi 

hukum, akuntan, akademisi dll dan  5. menangani badan-badan 

pemerintah menyangkut perijinan dan pelaporan, perpajakan, 

perundang-undangan bisnis, bentuk-bentuk badan usaha pemerintah 

dan lain-lain menyangkut kebijakan pemerintah. 

Berdasarkan teori wirausaha perusahaan yang memperoleh 

keuntungan adalah perusahaan yang mampu mengelola sumber daya 

dengan baik. Beberapa strategi dalam mengelola sumberdaya menurut 

Grant (1991) adalah: 

1. mengidentifikasi dan mengklasifikasi sumber daya (teknologi, 

kapabilitas SDM, paten merk, kemampuan finansial, kecanggihan 

pemasaran, pelayanan pada pelanggan, sumberdaya fisik lainnya). 

2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kemampuan dan kapabilitas. 

Kapabilitas diartikan sebagai apa yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan melalui kerjasama tim (bukan perorangan) untuk 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4165848401458093276
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mengembangkan berbagai sumberdaya yang dimiliki perusahaan. 

Kapabilitas itu mengintegrasikan ide baru, keterampilan, dan 

pengetahuan lain yang menjadi kunci berpikir kreatif. 

3. Menyortir dan mengembangkan kapabilitas untuk diterapkan di 

pasar guna mencapai keuntungan tinggi secara berkesinambungan 

yang sulit ditiru atau disaingi. 

4. Memformulasikan strategi pengembangan sumberdaya inti dan 

kapabilitas seefektif mungkin pada semua kegiatan manajemen. 

 

7.4. Menumbuhkan Kompetensi Kewirausahaan 

Wirausaha yang sukses pada umumnya adalah mereka yang 

memiliki kompetensi yaitu: seseorang yang memiliki ilmu 

pengetahuan, keterampilan dan kualitas individu yang meliputi sikap, 

motivasi, nilai serta tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan 

pekerjaan/kegiatan. Keterampilan yang harus dimiliki : 

a. Managerial skill 

Keterampilan manajerial merupakan bekal yang harus dimiliki 

wirausaha. Seorang wirausahawan harus mampu menjalankan 

fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian,  penggerakkan dan 

pengawasan agar usaha yang dijalankannya dapat mencapai tujuan 

yang diinginkan. Kemampuan menganalisis dan mengembangkan 

pasar, kemampuan mengelola sumber daya manusia, material, 

uang, fasilitas dan seluruh sumber daya perusahaan merupakan 

syarat mutlak untuk menjadi wirausaha sukses. 

Secara garis besar ada dua cara untuk menumbuhkan kemampuan  

manajerial, yaitu melalui jalur formal dan informal. Jalur formal 

misalnya melalui jenjang  lembaga pendidikan sekolah menengah 

kejuruan bisnis dan manajemen atau melalui pendidikan tinggi 

misalnya departemen administrasi niaga atau departemen 

manajemen yang tersebar berbagai perguruan tinggi baik negeri 

maupun swasta. Jalur informal, misalnya melalui seminar, 

pelatihan dan otodidak serta melalui pengalaman. 

b. Conceptual skill 

Kemampuan untuk merumuskan tujuan, kebijakan dan strategi 

usaha merupakan landasan utama menuju wirausaha sukses. Tidak 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4165848401458093276
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mudah memang mendapatkan kemampuan ini. Kita harus ekstra 

keras belajar dari berbagai sumber dan terus belajar dari 

pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain dalam 

berwirausaha.  

c. Human skill  

Keterampilan memahami, mengerti, berkomunikasi dan berelasi. 

Supel, mudah bergaul, simpati dan empati kepada orang lain 

adalah modal keterampilan yang sangat mendukung kita menuju 

keberhasilan usaha. Dengan keterampilan seperti ini, kita akan 

memiliki banyak peluang dalam merintis dan mengembangkan 

usaha. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan ini misalnya dengan melatih diri diberbagai 

organisasi, bergabung dengan klub-klub hobi dan melatih 

kepribadian kita agar bertingkah laku mentenangkan bagi orang 

lain 

d. Decision making skill 

Keterampilan merumuskan masalah dan mengambil keputusan. 

Sebagai seorang wirausaha, kita seringkali dihadapkan pada 

kondisi ketidakpastian. Berbagai permasalahan biasanya 

bermunculan pada situasi seperti ini. Wirausaha dituntut untuk 

mampu menganalisis situasi dan merumuskan berbagai masalah 

untuk dicarikan berbagai alternatif pemecahannya. Tidak mudah 

memang memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang 

ada. Agar tidak salah menentukan alternatif, sebelum mengambil 

keputusan, wirausaha harus mampu mengelola informasi sebagai 

bahan dasar pengambilan keputusan. Keterampilan memutuskan 

dapat kita pelajari dan kita bangun melalui berbagai cara. Selain 

pendidikan formal, pendidikan informal melalui pelatihan, 

simulasi dan berbagi pengalaman dapat kita peroleh. 

e. Time managerial skill  

Keterampilan mengatur dan menggunakan waktu. Para pakar 

psikologi mengatakan bahwa salah satu penyebab atau sumber 

stress adalah ketidakmampuan seseorang dalam mengatur waktu 

dan pekerjaan. Ketidakmampuan mengelola waktu membuat 

pekerjaan menjadi menumpuk atau tak kunjung selesai, sehingga 
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membuat jiwanya gundah dan tidak tenang. Seorang wirausaha 

harus terus belajar mengelola waktu. Keterampilan mengelola 

waktu dapat memperlancar pelaksanaan pekerjaan dan rencana-

rencana yang telah digariskan. 

2. Strategi Kewirausahaan  

Pada umumnya perusahaan kecil yang berhasil secara 

berkesinambungan dan dapat bersaing secara unggul memiliki 

keunggulan dalam bidang teknik, produk yang unik, dan memiliki 

cakupan distribusi geografis pasar yang terbatas. 

1) Strategi bagi pemimpin pasar 

Apabila perusahaan telah memiliki peluang pasar yang besar 

seperti pada masa pertumbuhan, maka strateginya: 

• Bersikap menyerang dan agresif untuk mempertahankan 

pangsa pasar. 

• Bersikap bertahan dan tidak terlalu agresif yang bertujuan 

untuk menenmukan keunggulan bersaing dan secara 

bertahap dapat membnagun hambatan masuk kesegmen 

pasar yang dipilih untuk bersaing. 

• Tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang berahsil 

tidak memiliki tantangan. 

2) Strategi bagi bukan pemimpin pasar 

Perusahaan yang memasuki tahap pertumbuhan yang 

memiliki posisi kuat, (bukan pemimpin pasar) di pasar, 

memiliki strategi tertentu. Akan tetapi strataegi ini bukan 

untuk bersaing denag pemimpin pasar. Strategi ini dilakukan 

dengan cara: 

• Secara agresif mengunakan kompetensi terbaik untuk 

meraih peluang pasar, sehingga tidak tertandingi oleh 

pesaing. 

• Mengembnagkan strategi sebagai pengikut. Dalam 

kondisi ekonomi yang baik, perusahaan yang mengikuti 

strategi ini bias berhasil. 

3) Strategi yang lain 

Banyak strategi yang dilakukan wirausahawan pada tahap 

pertumbuhan, diantaranya: 



90 

• Pertahanan bersaing. Dalam hal ini pengembangn produk 

dan perluasan pelayanan perusahaan harus selalu dinamis 

dan memosisikan perusahaan dalam keadaan kritis. 

• Mencoba produk yang akan menjadi andalan utama yang 

baru (big hitter), dan tidak berkonsentrasi pada perbaikan 

keberhasilan produk yang sudah ada. 

• Mengambil langkah positif dan proaktif untuk menguasai 

manajer kunci dan ahli teknik professional yang selalu 

diikutsertakan dalam pembentukan keberhasilan 

perusahaan. 

3. Memelihara Semangat Wirausaha 

Untuk mendorong perilaku kreatif agar wirausaha memperoleh 

keuntungan dipasar dapat dilakukan dengan cara: 

1) Mendidik wirausaha tentnag pelayanan perusahaankhususnya 

tentnag alasan mereka membeli produk dan jasa, tentang 

masalah yang dihadapi pelanggan, dan tentang apa kebutuhan 

serta keinginan yang spesifik dari pelanggan. 

2) Mendidik wirausaha tentnag nilai-nilai perbaikan produk dan 

pemasarannya, tentnag proses distribusi dan perbaiakn teknik 

produksinya untuk dapat bersaing. 

3) Menciptakan iklim kerja yang positif yang mendorong 

terciptanya ide-ide baru.  

 

7.5. Memasuki Dunia Usaha 

a. Prinsip Pengembangan Usaha 

Sebelum lanjut pada upaya merintis usaha baru, perlu kiranya kita 

pahami mengenai prinsip-prinsip pengembangan usaha, demi 

keberlanjutan sebuah usaha yaitu : Peduli (1), peduli dan peka 

terhadap segala hal yang terjadi dalam lingkungannya serta selalu 

memelihara rasa cinta kasih sesama. Kedua positif dan antusias, 

selalu antusias dalam berpikir dan bertindak demi mencapai tujuan 

berusaha. Namun  segala pemikiran dan tindakan tersebut bersifat 

positif demi menjaga kelangsungan usaha. Inisiatif (3) , memiliki 

inisiatif dalam menjalankan usaha berdasarkan motivasi yang kuat 

untuk maju dan mencapai tujuan tanpa menunggu komando, dan 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4165848401458093276
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tanpa menyimpang dari kebijakan perusahaan atau negara. 

Rendah hati (4), berusaha selalu optimis dalam setiap langkah, 

namun tidak sombong dan selalu menghargai serta menghormati 

orang lain.  

Kelima, kreatif dan inovatif , selalu kreatif dalam berusaha 

dengan melakukan berbagai inovasi agar dapat memenangkan 

persaingan dan menjadi leader dalam lingkungannya. 

Komunikatif (6),  memiliki kemampuan berkomunikasi dengan 

menguasai tekniknya secara baik, sehingga mampu 

menyampaikan segala informasi yang diperlukan tanpa 

menimbulkan kesalah-pahaman. Kerjasaman (7), mampu 

menjalin kerjasama untuk menggalang kemitraan dengan semua 

kalangan dalam menjalankan tugas agar sukses mencapai tujuan. 

Kedelapan disiplin & bertanggungjawab, memiliki rasa 

tanggungjawab yang besar terhadap kelangsungan hidup kegiatan 

usaha. Untuk itu, diperlukan disiplin yang tinggi dalam 

menjalankan semua peraturan atau ketentuan demi mencapai 

tujuan. Komitmen & tabah (9), memiliki komitmen yang tinggi 

terhadap semua keputusan atau peraturan dan kesepakatan yang 

telah ditetapkan serta bertanggungjawab melaksanakan tanpa 

tawar-menawar. Dan sebagai prinsip kesepuluh produktif adalah 

bekerja secara profesional, tekun dan sungguh-sungguh untuk 

mencapai hasil yang maksimal. Berikut ini dapat diperhatikan 

beberapa konsep tentang kerja profesional dilihat tabel di bawah 

ini. 

Ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk memulai suatu usaha 

atau memasuki dunia usaha, yaitu:  

1. Merintis usaha baru (starting), yaitu membentuk dan 

mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, 

organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. 

Sebagai pengelola dan pemilik usaha (business owner 

manager) atau pelaksana usaha kecil (small business operator), 

ia harus memiliki: 

a. Kecakapan untuk bekerja 

b. Kemampuan mengorganisir 
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c. Kreatif 

d. Lebih menyukai tantangan 

Menurut hasil survei Peggy Lambing: 

a. Sekitar 43% responden (wirausaha) mendapatkan ide bisnis 

dari pengalaman yang diperoleh ketika bekerja di beberapa 

perusahaan atau tempat-tempat profesional lainnya. 

b. Sebanyak 15% responden telah mencoba dan mereka merasa 

mampu mengerjakannya dengan lebih baik. 

c. Sebanyak 11% dari wirausaha yang disurvei memulai usaha 

untuk memenuhi peluang pasar, sedangkan 46% lagi karena 

hobi. 

Menurut Lambing ada dua pendekatan utama yang digunakan 

wirausaha untuk mencari peluang dengan mendirikan usaha 

baru: 

a. Pendekatan ”in-side out” atau ”idea generation” yaitu 

pendekatan berdasarkan gagasan sebagai kunci yang 

menentukan keberhasilan usaha. 

b. Pendekatan ”the out-side in” atau “opportunity recognition” 

yaitu pendekatan yang menekankan pada basis ide merespon 

kebutuhan pasar sebagai kunci keberhasilan. 

Berdasarkan pendekatan ”in-side out”, untuk memulai usaha, 

seseorang calon wirausaha harus memiliki kompetensi usaha. 

Menurut Norman Scarborough, kompetensi usaha yang 

diperlukan meliputi: 

a. Kemampuan teknik 

b. Kemampuan pemasaran 

c. Kemampuan finansial 

d. Kemampuan hubungan 

2. Dalam merintis usaha baru, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan: 

a. Bidang dan jenis usaha yang dimasuki. 

Beberapa bidang usaha yang bisa dimasuki, diantaranya: 

1. Bidang usaha pertanian (pertanian, kehutanan, perikanan, 

dan perkebunan). 
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2. Bidang usaha pertambangan (galian pasir, galian tanah, 

batu, dan bata). 

3. Bidang usaha pabrikasi (industri perakitan, sintesis). 

4. Bidang usaha konstruksi (konstruksi bangunan, jembatan, 

pengairan, jalan raya). 

5. Bidang usaha perdangan (retailer, grosir, agen, dan 

ekspor-impor). 

6. Bidang jasa keuangan (perbankan, asuransi, dan 

koperasi). 

7. Bidang jasa perseorangan (potong rambut, salon, laundry, 

dan catering). 

8. Bidang usaha jasa-jasa umum (pengangkutan, 

pergudangan, wartel, dan distribusi). 

9. Bidang usaha jasa wisata (usaha jasa parawisata, 

pengusahaan objek dan daya tarik wisata dan usaha 

sarana wisata). 

b. Bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih 

Ada beberapa kepemilikan usaha yang dapat dipilih, 

diantaranya perusahaan perseorangan, persekutuan (dua 

macam anggota sekutu umum dan sekutu terbatas), 

perseroan, dan firma. 

c. Tempat usaha yang akan dipilih 

Dalam menentukan tempat usaha ada beberapa hal yang 

perlu dipertimbangkan, diantaranya: 

1. Apakah tempat usaha tersebut mudah dijangkau oleh 

konsumen atau pelanggan maupun pasar? 

2. Apakah tempat usaha dekat dengan sumber tenaga kerja? 

3. Apakah dekat ke akses bahan baku dan bahan penolong 

lainnya seperti alat pengangkut dan jalan raya 

d. Organisasi usaha yang akan digunakan. 

Kompleksitas organisasi usaha tergantung pada lingkup atau 

cakupan usaha dan skala usaha. Fungsi kewirausahaan 

dasarnya adalah kreativitas dan inovasi, sedangkan 

manajerial dasarnya adalah fungsi-fungsi manajemen. 

Semakin kecil perusahaan maka semakin besar fungsi 
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kewirausahaan, tetapi semakin kecil fungsi manajerial yang 

dimilikinya. 

e. Lingkungan usaha 

Lingkungan usaha dapat menjadi pendorong maupun 

penghambat jalannya perusahaan. Lingkungan yang dapat 

mempengaruhi jalannya usaha/perusahaan adalah 

lingkungan mikro dan lingkungan makro. 

Lingkungan mikro adalah lingkungan yang ada kaitan 

langsung dengan operasional perusahaan, seperti pemasok, 

karyawan, pemegang saham, majikan, manajer, direksi, 

distributor, pelanggan/konsumen, dan lainnya. 

Lingkungan makro adalah lingkungan diluar perusahaan 

yang dapat mempengaruhi daya hidup perusahaan secara 

keseluruhan, meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan 

teknologi, lingkungan sosial, lingkungan sosiopolitik, 

lingkungan demografi dan gaya hidup. 

3. Membeli perusahaan orang lain (buying), yaitu dengan 

membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan 

diorganisir oleh orang lain dengan nama (good will) dan 

organisasi usaha yang sudah ada. 

Banyak alasan mengapa seseorang memilih membeli 

perusahaan yang sudah ada daripada mendirikan atau merintis 

usaha baru, antara lain: 

a. Resiko lebih rendah 

b. Lebih mudah 

c. Memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat 

ditawar 

 

Membeli perusahaan yang sudah adaa juga mengandung 

permasalahan, yaitu: 

a. Masalah eksternal, yaitu lingkungan misalnya banyaknya 

pesaing dan ukuran peluang pasar 

b. Masalah internal, yaitu masalah-masalah yang ada dalam 

perusahaan, misalnya image atau reputasi perusahaan. 
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4. Kerja sama manajemen (franchising) atau waralaba, yaitu suatu 

kerja sama antara entrepreneur (franchisee) dengan perusahaan 

besar (franchisor / parent compary) dalam mengadakan 

persetujuan jual-beli hak monopoli untuk menyelenggarakan 

usaha (waralaba). 

 

Tabel 3 : Kelebihan dan Kekurangan Sistem Waralaba (Frenchising) 

 

 

 

 

 

 

Bentuk Kelebihan Kekurangan 

Merintis usaha 

 Gagasan Murni 

 Bebas beroperasi 

 Fleksibel dan 

mudah 

penggunaan 

 Pengakuan nama 

barang 

 Fasilitas inefisien 

 Persaingan kurang 

diketahui 

Membeli 

perusahaan 

 Kemungkinan 

sukses 

 Lokasi sudah 

cocok 

 Karyawan dan 

pemasok biasanya 

sudah mantap 

 Sudah siap operasi 

 Perusahaan yang 

dijual biasanya 

lemah 

 Peralatan tak 

efisien 

 Mahal 

 Sulit inovasi 

Kerjasama 

manajemen 

 Mendapat 

pengalaman dalam 

logo, nama, 

metoda teknik 

produksi, 

pelatihan dan 

bantuan modal 

 Penggunaan nama, 

Merek yang sudah 

dikenal 

 Tidak mandiri 

 Kreativitas tidak 

berkembang 

 Menjadi 

independen, 

terdominasi, 

rentan terhadap 

perubahan 

franchisor 
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BAB VIII 

KOMPETENSI INTI DAN STRATEGI BERSAING 

DALAM KEWIRAUSAHAAN 

 

 

8.1. Kompetensi Inti Kewirausahaan 

Meskipun dalam manajemen perusahaan modern seperti 

sekarang ini telah terjadi pergeseran strategi, yaitu dari strategi 

memaksimalkan keuntungan pemegang saham (mencari laba 

perusahaan) menjadi memaksimalkan keuntungan bagi semua yang 

berkepentingan dalam perusahaan (stakeholder), akan tetapi konsep 

laba tidak bisa dikesampingkan karena merupakan alat yang penting 

bagi perusahaan untuk menciptakan manfaat bagi para pemilik 

kepentingan. Salah satu tugas manajemen strategis adalah menciptakan 

laba yang bisa dipergunakan sebagai sumber dana untuk investasi dan 

meningkatkan manfaat bagi pemilik kepentingan. 

 

Laba perusahaan masih merupakan tujuan yang kritis bagi perusahaan 

dan menjadi ukuran keberhasilan, tetapi bukan tujuan akhir dari suatu 

perusahaan. Perusahaan bisa memperoleh keuntungan bila: 

a. Memiliki keunggulan yang unik 

b. Tercipta dari penemuan yang dilakukan para wirausaha 

c. Dihasilkan dari proses kreatif yang dinamis  

d. Menciptakan daya saing khusus 

 

Menurut teori strategi dinamis, suatu perusahaan dapat mencapai 

keberhasilan bila tiga kondisi dipenuhi, yaitu: 

1. Tujuan perusahaan dan kebijakan fungsi-fungsi manajemen 

(seperti produksi dan pemasaran) harus secara kolektif 

memperlihatkan posisi terkuat di pasar. 

2. Tujuan dan kebijakan tersebut ditumbuhkan berdasarkan kekuatan 

perusahaan, serta diperbaharui terus (dinamis) sesuai dengan 

perubahan peluang dan ancaman lingkungan eksternal. 
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4. Perusahaan harus memiliki dan menggali kompetensi khusus 

sebagai pendorong untuk menjalankan perusahaan, misalnya 

dengan reputasi merek dan biaya produksi yang rendah. Bila 

kompetensi khusus ini tidak diubah, maka tingkat keuntungan 

perusahaan bisa menurun. 

 

Oleh sebab itu, menurut Mintzberg dalam teori design school, 

perusahaan harus mendesain strategi perusahaan yang cocok antara 

peluang dan ancaman eksternal dengan kemampuan internal yang 

memadai dan berpedoman pada pilihan alternatif dari strategi besar 

(grand strategy), kemudian didukung dengan menumbuhkan 

kapabilitas inti yang merupakan kompetensi khusus dari pengelolaan 

sumber daya perusahaan. 

 

Beberapa definisi kompetensi inti (core competency) sebagai berikut 

1. Kompetensi inti menggambarkan kemampuan kepemimpinan 

dalam serangkaian produk atau jasa. 

2. Kompetensi adalah sekumpulan keterampilan dan teknologi yang 

dimiliki perusahaan untuk dapat bersaing. 

3. Kompetensi inti adalah keterampilan yang memungkinkan 

perusahaan memberikan manfaat fundamental kepada pelanggan. 

4. Sumber-sumber kompetensi secara kompetitif merupakan suatu 

keunikan bersaing dan memberikan konstribusi terhadap nilai dan 

biaya konsumen. 

 

Untuk menghadapi persaingan yang semakin kompleks dan 

krisis eksternal, perusahaan kecil dapat menggunakan teori „strategi 

berbasis sumber daya‟ (resource-based strategy). Teori ini 

mengutamakan pengembangan kapabilitas internal yang unggul, tidak 

transparan, sukar ditiru oleh pesaing, memberi daya saing jangka 

panjang yang melebihi tuntutan pasar saat ini, dan kebal terhadap 

resesi. 

 

Menurut teori ini, perusahaan dapat meraih keuntungan melalui 

penggunaan sumber daya yang lebih baik, yaitu dengan: 
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1. Pola organisasi dan administrasi yang baik 

2. Perpaduan aset fisik berwujud seperti sumber daya manusia dan 

alam, serta aset tidak berwujud seperti kebiasaan berfikir kreatif 

dan keterampilan manajerial. 

3. Budaya perusahaan 

4. Proses kerja dan penyesuaian yang cepat atas tuntutan baru. 

 

Baik teori strategi dinamis maupun strategi berbasis sumber 

daya kelihatanya sangat relevan bila diterapkan dalam pembangunan 

dan pengembangan perusahaan kecil di Indonesia yang dihadapkan 

pada persaingan bebas dan krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti 

saat ini. 

Mengidentifikasikan dan mengevaluasi kemampuan atau 

kapabilitas. Kapabilitas diartikan sebagai apa yang dapat dilakukan 

oleh perusahaan melalui kerja sama tim (bukan perorangan) untuk 

mengembangkan berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan. 

Kapabilitas tersebut mengintegrasikan ide baru, keterampilan, dan 

pengetahuan lain yang menjadi kunci berpikir kreatif. 

Menyortir dan mengembangkan kapabilitas untuk diterapkan di 

pasar guna mencapai keuntungan tinggi secara berkesinambungan 

yang sulit ditiru atau disaingi. Pada tahap ini, kapabilitas harus 

dipelihara dalam hal: 

a. Daya tahan, yaitu perlu untuk terus diperbarui atau dimodifikasi 

dengan mencari pengetahuan dan ide-ide baru. 

b. Tidak boleh transparan, yaitu dengan mengembangkan kapabilitas 

yang beragam dan tidak menggantungkan salah satu sumber 

kapabilitas sehingga sulit diamati atau direkonstruksi oleh orang 

lain. 

Memformulasikan strategi pengembangan sumber daya inti dan 

kapabilitas seefektif mungkin pada semua kegiatan manajemen. 

 

8.2. Strategi Bersaing Dalam Kewirausahaan 

1. Pengertian Strategi 

Menurut Oxford Pocked Dictionary, strategi merupakan seni 

perang, khususnya perencanaan gerakan pasukan, kapal dan 
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sebagainya menuju posisi yang layak, rencana tindakan atau 

kebajikan dalam bisnis atau politik dan sebagainya.  Strategi  

merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah 

perusahaan, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang 

diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu.  Strategi adalah 

kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan oleh manajemen 

yang mempunyai dampak yang besar pada kinerja keuangan. 

Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan koinitmen 

sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah. 

Strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan dan kebijakan 

serta rencana-rencana penting untuk mencapai tujuan itu, yang 

dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang di anut 

atau yang akan di anut oleh perusahaan, dan jenis atau akan 

menjadi apa perusahaan ini. 

Dalam manajeman strategi yang baru, Mintzberg mengemukakan 

5P yang sama artinya dengan strategi, yaitu: 

1. Strategi adalah Perencanaan (Plan) 

Konsep strategi tidak lepas dari aspek perencanaan, arahan atau 

acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai suatu tujuan 

di masa depan. Akan tetapi, tidak selamanya strategi adalah 

perencanaan ke masa depan yang belum dilaksanakan. Strategi 

juga menyangkut segala sesuatu yang telah dilakukan 

sebelumnya. Sebagai contoh, McDonald‟s yang selama 

bertahun-tahun memegang teguh dan melaksanakan secara 

konsisten prinsip kualitas, pelayanan, dan kebersihan. Inilah 

yang menjadi strategi perusahaan McDonald‟s. 

2. Strategi adalah Pola (Patern) 

Menurut Mintzberg, strategi adalah pola (strategy is patern), 

yang selanjutnya disebut sebagai intended strategy, karena 

belum terlaksana dan berorientasi ke masa depan. Atau disebut 

juga sebagai realized strategy karena telah dilakukan oleh 

perusahaan. 

3. Strategi adalah Posisi (Position) 

Yaitu memposisikan produk tertentu ke pasar tertentuyang 

dituju. Strategi sebagai posisi menurut Mintzberg cenderung 
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melihat ke bawah, yaitu ke suatu titik bidik di mana produk 

tertentu bertemu dengan pelanggan, dan melihat ke luar yaitu 

meninjau berbagai aspek lingkungan eksternal. Sebagai contoh, 

perusahaan rokok Marlboro dan Sempoerna Mild merupakan 

perusahaan yang paling serius mempromosikan produknya di 

Indonesia. Masing-masing mempunyai strategi posisi berbeda 

di pasar. Marlboro mempromosikan diri sebagai rokok kaum 

pria sejati yang menyukai tantangan alam seperti digambarkan 

melalui iklan-iklannya. Sedangkan Sempoerna Mild lebih 

ditujukan kepada generasi muda yang memiliki rokok berkadar 

tar dan nikotin ringan. 

4. Strategi adalah Perspektif (Perspective) 

Jika dalam arti Pola dan Posisi cenderung melihat ke bawah 

dan ke luar, maka sebaliknya dalam Perspektif cenderung lebih 

melihat ke dalam yaitu ke dalam organisasi, dan ke atas yaitu 

melihat grand vision dari perusahaan. 

5. Strategi adalah Permainan (Play) 

Dalan arti ini, strategi adalah suatu manuver tertentu untuk 

memperdaya lawan atau pesaing. Suatu merek misalnya 

meluncurkan merek kedua agar posisinya tetap kukuh dan tidak 

tersentuh, karena merek-merek pesaing akan sibuk berperang 

melawan merek kedua tadi. 

 

2. Teori-Teori Strategi 

1. Teori Strategi Generik dan Keunggulan Bersaing 

Michael P. Porter (1997 dan 1998) mengungkapkan beberapa 

strategi yang dapat  digunakan perusahaan untuk dapat 

bersaing, yaitu: 

1. Persaingan merupakan inti keberhasilan dan kegagalan. Hal 

ini berarti bahwa keberhasilan atau kegagalan bergantung 

pada keberanian perusahan untuk dapat bersaing. Strategi 

bersaing dimaksudkan untuk mempertahankan tingkat 

keuntungan dan posisi yang langgeng ketika menghadapi 

persaingan. 



102 

2. Keunggulan bersaing berkembang dari nilai yang mampu 

diciptakan oleh perusahaan bagi pelanggan atau pembeli. 

Keunggulan bersaing menggambarkan cara perusahaan 

memilih dan mengimplementasikan strategi generik (biaya 

rendah, diferensiasi, dan fokus) untuk mencapai dan 

mempertahankan keunggulan bersaing. 

3. Ada dua jenis dasar keunggulan bersaing, yaitu biaya rendah 

dan diferensiasi. Semua keunggulan bersaing ini berasal dari 

struktur industri. Perusahan yang berhasil dengan strategi 

biaya rendah memiliki kemampuan dalam mendesain produk 

dan pasar yang lebih efisien dibandingkan pesaing. 

Sedangkan diferensiasi adalah kemampuan uuntuk 

menghasilkan barang dan jasa unik serta memililki nilai 

lebih (superior value) bagi pembeli dalam bentuk kualitas 

produk, sifat-sifat khusus, dan pelayanan lainnya. 

4. Kedua jenis dasar keunggulan bersaing di atas menghasilkan 

tiga strategi generik , yaitu:  

a. Biaya rendah 

b. Diferensiasi 

c. Fokus 

Strategi fokus memiliki dua variabel utama, yaitu: 

a. Fokus biaya 

b. Fokus diferensiasi 

2. Strategi The New „7-S‟s (D‟Aveni) 

Richard A. D‟Aveni (1994: 253) mengemukakan suatu ide 

dasar bahwa perusahaan harus menekankan strategi yang 

berfokus pada pengembangan kompetensi inti, pengetahuan, 

dan keunikan aset tidak berwujud untuk menciptakan 

keunggulan. Oleh karena itu, D‟Aveni mengajukan tujuh kunci 

keberhasilan perusahaan dalam lingkungan persaingan yang 

sangat dinamis yang dikenal dengan The New 7-S‟s. 

Konsep The New 7-S ini meliputi pokok-pokok dasar sebagai 

berikut: 
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1. Superior stakeholder satisfaction 

Bertujuan memberikan kepuasan yang istimewa kepada 

orang-orang yang berkepentingan terhadap perusahaan, tidak 

hanya pemegang saham, namun juga pemasok, karyawan, 

manajer, konsumen, pemerintah, dan masyarakat sekitarnya. 

2. Soothsaying 

Adalah strategi yang berfokus pada sasaran, artinya 

perusahaan harus mencari posisi yang tepat bagi produk dan 

jasa-jasa yang dihasilkan perusahaan. 

3. Positioning for speed 

Adalah strategi dalam memosisikan perusahaan secara cepat 

di pasar. Perusahaan harus segera mengomunikasikan 

produk yang dihasilkannya ke pasar agar segera dikenal 

konsumen. 

4. Positioning for surprise 

Adalah membuat posisi yang mencengangkan melalui 

barang dan jasa-jasa baru yang lebih unik dan berbeda serta 

memberikan nilai tambah baru sehingga konsumen lebih 

menyukai barang dan jasa yang diciptakan perusahaan. 

5. Shifting the role of the game 

Adalah mengubah pola-pola persaingan perusahaan yang 

dimainkan sehingga pesaing terganggu dengan pola-pola 

baru yang berbeda. 

6. Signaling strategic intent 

Adalah mengutamakan perasaan. Kedekatan dengan para 

karyawan, relasi, dan konsumen merupakan strategi yang 

ampuh untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

7. Simultanous and sequential strategic thrusts 

Adalah mengembangkan faktor-faktor pendorong atau 

penggerak strategi secara simultan dan berurutan melalui 

penciptaan barang dan jasa yang selalu memberi kepuasan 

kepada konsumen.  Kunci utama dari The New 7-S‟s adalah 

menggunakan inisiatif untuk merebut persaingan. Menurut 

D Aveni, The New 7-S‟s menyangkut penciptaan sesuatu 

yang baru dan berbeda untuk masa yang akan datang. 
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Strategi ini dimaksudkan untuk membatasi strategi dinamis 

yang dimilki oleh pesaing.  D‟Aveni, mengelompokkan New 

7-S‟s di atas menjadi tiga kelompok yang sangat efektif 

untuk mengganggu pasar serta meliputi visi, kemampuan, 

dan taktik. Kerangka kerja The New 7-S‟s berdasar pada 

strategi penemuan dan pengembangan keunggulan melalui 

gangguan pasar, bukan berdasarkan keunggulan yang 

berkesinambungan dan keseimbangan yang sempurna. 

Tujuan dari The New 7-S‟s adalah menciptakan gangguan 

melalui penciptaaan keunggulan-keunggulan baru yang 

berkesinambungan. 

3. Strategi Berbasis Sumber Daya 

Perusahaan dapat meraih keuntungan melalui penggunaan 

sumber daya yang lebih baik, dengan : 

1. Pola organisasi dan administrasi yang baik 

2. Perpaduan asset 

3. Budaya perusahaan 

4. Proses kerja dan adaptasi yang cepat. 

Terdapat beberapa langkah yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan strategi berbasis sumber daya, diantaranya: 

Mengidentifikasi dan mengklasifikasi sumber daya. Sumber 

daya tersebut berupa : 

a. Teknologi 

b. Kapabilitas karyawan 

c. Paten dan merek 

d. Kemampuan keuangan 

e. Kecanggihan pemasaran 

f. Pelayanan pelanggan   

Sumber daya tersebut diklasifikasikan menjadi: 

a. Sumber daya financial 

b. Sumber daya fisik 

c. Sumber daya manusia 

d. Sumber daya teknologi 

e. Sumber daya reputasi organisasi 
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BAB IX  

ANALISIS BISNIS DAN STUDI KELAYAKAN USAHA 

 

 

9.1. Pentingnya Studi Kelayakan Bisnis 

Pentingnya Studi Kelayakan Usaha Sebelum bisnis baru 

dimulai atau dikembangkan, harus diadakan penelitian tentang apakah 

bisnis yang akan dirintis atau dikembangkan menguntungkan atau 

tidak. Ada dua studi atau analisis yang dapat dilakukan untuk 

mengetahui layak atau tidaknya suatu bisnis untuk dimulai dan 

dikembangkan yaitu: 

1) Studi kelayakan usaha 

2) Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 

Studi kelayakan usaha atau disebut juga analisis proyek bisnis 

adalah penelitian tentang layak atau tidaknya suatu bisnis dilaksanakan 

dengan menguntungkan secara terus-menerus. Studi ini pada dasarnya 

membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan 

dan proses pemilihan, proses bisnis agar mampu memberikan mamfaat 

ekonomis dan sepanjang waktu. Dalam studi ini, pertimbangan 

ekonomis dan teknis sangat penting karena akan dijadikan dasar 

implementasi kegiatan usaha.  

Hasil studi kelayakan usaha pada prinsipnya bisa digunakan antara lain 

untuk: 

1) Merintis usaha baru, misalnya membuka toko, membangun 

pabrik, mendirikan perusahaan jasa, dan lain-lain. 

2) Mengembangkan usaha yang sudah ada, misalnya untuk 

menambah kapasitas pabrik memperluas skala usaha, mengganti 

peralatan/mesin, memperluas cakupan usaha, dan lain-lain.  

3) Memilih jenis usaha atau investasi/proyek yang paling 

menguntungkan, misalnya pilihan usaha dagang, pilihan usaha 

barang atau jasa, pabrikasi atau perakitan, dan lain-lain. 

 

Adapun pihak yang memerlukan dan berkepentingan dengan studi 

kelayakan usaha di antaranya: 
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1) Pihak wirausaha (pemilik perusahaan). Memulai bisnis atau 

mengembangkan bisnis yang sudah ada barang tentu 

memerlukan pengorbanan yang cukup besar dan selalu 

dihadapkan pada ketidakpastian. Dalam kewirausahaan, studi 

kelayakan usaha sangat penting dilakukan agar kegiatan usaha 

tidak mengalami kegagalan dan memberi keuntungan sepanjang 

waktu. 

2) Investor dan penyumbang dana. Studi kelayakan usaha penting 

untuk memilih jenis investasi yang paling menguntungkan dan 

sebagai jaminan atas modal yang ditanamkan atau dipinjamkan, 

apakah investasi yang dilakukannya memberikan jaminan 

pengembalian investasi yang memadai atau tidak. 

3) Masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat, studi kelayakan 

sangat diperlukan untuk bahan kajian apakah usaha yang 

didirikan memberikan mamfaat bagi masyarakat dan bagi 

pemerintah studi kelakan sebagai alat pertimbangan untuk 

pengluaran izin usaha. 

 

9.2. Proses Dan Tahap Studi Kelayakan Bisnis 

Studi Kelayakan Usaha dilakukan melalui empat tahap, yaitu : 

a) Tahap Penemuan Ide atau Perumusan Gagasan 

Adalah tahap dimana wirausaha memiliki ide untuk merintis usaha 

barunya. Kemudian ide tersebut dirumuskan dan diidentifikasikan, 

misalnya kemungkinan-kemungkinan bisnis yang paling 

menguntungkan dalam jangka waktu panjang. 

b) Tahap Formulasi Tujuan 

Adalah tahap perumusan visi dan misi bisnis yang akan diemban 

setelah bisnis tersebut diidentifikasi, apakah misinya untuk 

menciptakan barang dan jasa yang sangat diperlukan masyarakat 

sepanjang waktu ataukah untuk menciptakan keuntungan yang 

langgeng, atau apakah visi dan misi bisnis yang dikembangkan 

tersebut benar-benar menjadi kenyataan atau tidak, semuanya 

dirumuskan dalam bentuk tujuan. 
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c) Tahap Analisis 

Penelitian dilakukan melalui proses sistematis yang dilakukan 

untuk membuat suatu keputusan apakah bisnis tersebut layak 

dilaksanakan atau tidak. Penelitian dilakukan sesuai prosedur, 

yaitu dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah, 

menganalisis dan menarik kesimpulan. 

Aspek-aspek yang harus diamati dan dicermati dalam tahap 

analisis meliputi : 

a. Aspek Pasar 

b. Aspek Teknik Produksi atau Operasi 

c. Aspek Manajemen 

d. Aspek Keuangan 

Meliputi sumber dana dan penggunaanya, proyeksi biaya, 

pendapatan, keuntungan, dan arus kas. 

d) Tahap Keputusan 

Setelah dievaluasi, dipelajari, dianalisis, dan hasilnya meyakinkan, 

maka langkah berikutnya adalah tahap pengambilann keputusan 

apakah bisnis tersebut layak dilaksanakan atau tidak. 

 

9.3. Analisa Studi Kelayakan Bisnis 

Analisis kelayakan bisnis adalah proses yang menentukan 

apakah ide bisnis entrepreneur dapat menjadi bisnis yang sukses. 

Tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu ide bisnis layak 

direalisasikan.  Analisis kelayakan bisnis dapat dikaji dari empat aspek 

utama, yaitu produk dan jasa, industry dan pasar, organisasi dan 

keuangan. Sementara rencana bisnis merupakan alat perencanaan yang 

mengubah ide bisnis menjadi kenyataan. Rencana bisnis disusun 

berdasarkan studi kelayakan, tetapi memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif dari pada studi kelayakan. Beberapa macam studi dan 

analisis dalam kelayakan bisnis seperti berikut: 

a. Analisis Kelayakan Produk 

Analisis ini dilakukan untuk menilai seluruh tampilan produk yang 

akan dikembangkan. Analisis ini juga untuk menentukan daya 

tarik ide suatu produk bagi calon pelanggan dan mengidentifikasi 
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berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

produk tersebut. 

Entrepreneur harus melakukan penelitian, baik primer maupun 

sekunder. Penelitian primer dilakukan dengan mengumpulkan data 

langsung dari konsumen dan menganalisisnya. Penelitian sekunder 

dilakukan dengan mengumpulkan data yang telah disusun pihak 

lain dan yang telah tersedia. 

Penelitian juga dapat dilakukan dengan melakukan tes terhadap 

produk yaitu concept testing dan usability testing. pada concept 

testing, tes dilakukan untuk mengetahui minat, hasrat dan maksud 

pembelian produk. Terdapat tiga maksud utama dalam concept 

testing, yaitu ; 

a. Memvalidasi asumsi dasar dari ide buruk 

b. Membantu pengembangan ide 

c. Mengestimasi pangsa pasar potensial dari produk 

Hasil dari concept testing berupa pernyataan konsep yang 

mencakup hal-hal berikut ini: 

a. Deskripsi barang atau jasa yang ditawarkan 

b. Pasar sasaran yang dimaksud 

c. Benefit dari produk atau jasa 

d. Deskripsi mengenai bagaimana produk akan diposisikan 

relative berbeda dibandingkan produk sejenis di pasar 

b. Analisis Kelayakan Industri dan Pasar 

Analisis ini dilakukan untuk menilai seluruh tampilan pasar untuk 

produk yang akan dikembangkan. Terdapat 3 aspek yang dikaji 

yaitu ; kemenarikan industry, ketepatan waktu pasar dan 

identifikasi ceruk pasar. 

Untuk memahami pasar, entrepreneur sebaiknya melakukan riset 

primer dan sekunder. Ketepatan waktu pasar menjadi bahan kajian 

entrepreneur ketika akan meluncurkan produk ke pasar. 

Meluncurkan produk terobosan yang sama sekali baru 

memberikan keuntungan bagi entrepreneur yaitu dapat 

menetapkan standar industry, pengakuan merek dan kekuatan 

besar. 
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Identifikasi ceruk pasar merupakan langkah terakhir dalam analisis 

kelayakan industri. Ceruk pasar adalah tempat didalam segmen 

pasar yang lebih besar yang mewakili kelompok kecil dari 

pelanggan dengan minat serupa. 

c. Analisis Kelayakan Organisasi 

Analisis ini dilakukan untuk menentukan apakah bisnis yang akan 

dijalankan memiliki cukup keahlian manajemen, kompetensi 

organisasi dan sumber daya untuk meluncurkan bisnis secara 

sukses.  

Aspek kecakapan manajemen menuntut entrepreneur untuk 

mengevaluasi kecakapan dan kemampuan tim manajemen. 

Penilaian ini bersifat rinci dan entrepreneur harus mengisi 

penilaiannya sendiri. 

Analisis dari sisi kecukupan sumber daya untuk menetukan 

apakah usaha baru yang dikembangkan memiliki sumber daya 

yang cukup, yang menentukan sukses tidakya pengembangan ide 

buruk. hal ini juga menyangkut kualitas sumber daya yang 

tersedia. 

d. Analisis Kelayakan Keuangan 

Aspek yang dikaji dalam analisis ini adalah uang kas yang 

dibutuhkan untuk memulai bisnis, kinerja keuangan dari bisnis 

serupa dan kemenarikan keuangan secara menyeluruh dari bisnis 

yang akan dikembangkan. Beberapa aspek kelayakan keuangan 

sebagai berikut: 

1. Uang kas yang dibutuhkan 

2. Kinerja keuangan bisnis serupa 

3. Kemenarikan keuangan secara menyeluruh dari bisnis yang 

akan dikembangkan 

 

9.4. Kriteria Investasi 

Dalam mengukur atau menilai adanya suatu proyek yang akan 

atau telah didirikan terdapat beberapa kriteria yang digunakan, yaitu : 

a. NPV (Net Present value) 

b. Net B/C  

c. Gross B/C 



110 

d. IRR (Internal Rate of Return) 

e. Payback Period 

 

a. NPV (Net Present Value) merupakan manfaat bersih tambahan 

(nilai kini bersih) yang diterima proyek selama umur proyek pada 

tingkat discount factor tertentu.  

NPV merupakan selisih antara present value benefit dengan 

present value cost (Rp, Rp Jt, dll). 

Indikator NPV : 

Jika NPV > 0 (positif), maka proyek layak (go) untuk 

dilaksanakan. 

Jika NPV < 0 (egative), maka proyek tidak layak (not go) untuk 

dilaksanakan. 

b. NET B/C 

Merupakan manfaat bersih tambahan yg diterima proyek dari 

setiap 1 satuan biaya yang dikeluarkan (tanpa satuan). 

Net B/C rasio merupakan perbandingan antara present value 

positif (sbg pembilang) dgn jumlah present value negatif (sbg 

penyebut). 

Indikator NET B/C : 

Jika Net B/C > 1, maka proyek layak (go) utk dilaksanakan 

Jika Net B/C < 1 , maka  proyek tdk layak (not go) utk 

dilaksanakan 

c. GROSS B/C 

Merupakan manfaat yang diterima proyek dari setiap satu satuan 

biaya yang dikeluarkan (tanpa satuan).  Kriteria ini hampir sama 

dengan Net B/C. 

Perbedannya dalam perhitungan Net B/C, biaya tiap tahun 

dikurangkan dari benefit tiap tahun utk mengetahui benefit netto 

yg positif dan negatif. Kemudian jumlah present value positif 

dibandingkan dgn jumlah present value yang negatif.  

Sebaliknya, dalam perhitungan Gross B/C, pembilang adalah 

jumlah present value arus benefit (bruto) dan penyebut adalah 

jumlah present value arus biaya (bruto). Semakin besar Gross B/C, 
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semakin besar perbandingan antara benefit dengan biaya.  Artinya 

proyek relatif semakin layak. 

Indikator Gross B/C : 

Jika Gross B/C > 1, maka proyek layak (go) untuk dilaksanakan. 

Jika Gross B/C < 1, maka proyek tdk layak (not go) untuk 

dilaksanakan. 

d. IRR (Internal Rate of Return) 

Merupakan tingkat pengembalian internal yaitu kemampuan suatu 

proyek menghasilkan return (satuannya %) 

Perhitungan IRR dgn cara interpolasi Jika diperoleh NPV +, maka 

carilah NPV – dengan cara meningkatkan discount factornya 

Indikator IRR : 

Jika IRR > tk, discount rate yang berlaku maka proyek layak (go) 

untuk dilaksanakan. 

Jika IRR < Tk. Discount rate yang berlaku, maka proyek tidak 

layak (not go) untuk dilaksanakan. 

e. Payback Periods 

Merupakan jangka waktu /periode yang diperlukan untuk 

membayar kembali semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan 

dalam investasi suatu proyek 

Indikator Payback Periods : 

Semakin cepat kemampuan proyek mampu mengembalikan biaya-

biaya yang telah dikeluarkan dalam investasi proyek maka proyek 

semakin baik (satuan waktu) 

Perhitungan payback belum memperhatikan time value of money 

dimana : I = besarnya biaya investasi Ab = benefit bersih yg 

diperoleh setiap tahunnya. 

 

9.5. Penyusunan Studi Kelayakan Bisnis 

1. Aspek Pasar 

Pengkajian aspek pasar penting dilakukan karena tidak ada proyek 

bisnis yang berhasil tanpa adanya permintaan atas barang/jasa 

yang dihasilkan proyek tersebut. Pada dasarnya, analisis aspek 

pasar bertujuan antara lain untuk mengetahui berapa besar luas 

pasar, pertumbuhan permintaan, dan market-share dari produk 
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bersangkutan. Pembahasan aspek-aspek studi kelayakan diawali 

dengan aspek pasar dan pemasaran. Alasannya mengapa aspek ini 

diletakkan pada awal pembahasan sistematika studi kelayakan, 

antara lain: 

a. Produk yang dihasilkan perusahaan harus marketable. Jika 

tidak, sebaiknya kegiatan analisis studi kelayakan dihentikan. 

b. Kecenderungan permintaan atas produk yang akan dihasilkan 

harus menunjukkan adanya kenaikan. Jika menurun, sebaiknya 

proses studi kelayakan untuk pendirian dihentikan, kecuali jika 

tujuan objek studi adalah pengembangan. 

c. Kandungan material produk tidak mengandung unsur yang 

dilarang negara ataupun agama. Jika ada ditinjau dari aspek 

hukum, tidak akan direkomendasikan dan harus dihentikan. 

d. Aspek teknis dan kronologis sangat ditentukan oleh hasil 

rekomendasi aspek pasar, terutama yang berkaitan dengan 

pemilihan alat dan mesin. 

2. Aspek internal Perusahaan 

Didalam aspek internal perusahaan terbagi atas beberapa aspek: 

A. Aspek pemasaran 

Kegiatan perusahan yang bertujuan menjual barang atau jasa 

yang di produksi perusahaan kepasar. Oleh karena itu, aspek ini 

bertanggung jawab dalam menentukan ciri-ciri pasar yang akan 

dipilih. Analisis kelayakan dari aspek ini yang utama dalam 

hal; 

a. Penentuan segmen, target, dan posisi produk pada pasarnya. 

b. Kajian untuk mengetahui konsumen potensial, seperti 

perihal sikap, perilaku, serta kepuasaan mereka atas produk. 

c. Menentukan strategi kebijakan dan program pemasaran yang 

akan dilaksanakan. 

B. Aspek Teknis dan Teknologi 

Aspek teknis merupakan aspek yang berkenaan dengan 

pengoperasian dan proses pembangunan proyek secara teknis 

setelah proyek/bisnis tersebut selesai dibangun/didirikan. 

Berdasarkan analisis ini pula dapat diketahui rancangan awal 
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penaksiran biaya investasi termasuk start up cost/pra 

operasional proyek yang akan dilaksanakan. 

Studi aspek teknis dan teknologi akan mengungkapkan 

kebutuhan apa yang diperlukan dan bagaimana secara teknis 

proses produksi akan dilaksanakan. Untuk bisnis industri 

manufaktur, misalnya, perlu dikaji mengenai kapasitas 

produksi, jenis teknologi yang dipakai, pemakaian peralatan 

dan mesin, lokasi pabrik, dan tata-letak pabrik yang paling 

menguntungkan. lalu dari kesimpulan itu, dapat dibuat rencana 

jumlah biaya pengadaan harta tetapnya. 

C. Aspek Sumber Daya Manusia 

Aspek ini membutuhkan daya imajinasi tinggi untuk 

membayangkan bentuk organisasi apa yang akan dibangun 

kelak ketika berdiri. Setelah gambaran organisasi terbentuk 

dengan segala kelengkapannya, selanjutnya dianalisis proses 

pengadaan sumber daya manusianya untuk menduduki dan 

memegang bagian dan fungsi organisasi sesuai dengan yang 

direncanakan. 

D. Aspek manajemen 

Studi aspek manajemen dilaksanakan dua macam Manajemen 

saat pembangunan proyek bisnis dan Manajemen saat bisnis 

dioperasionalkan secara rutin. Bahkan terjadi, banyak terjadi, 

bahwa proyek-proyek bisnis gagal dibangun maupun 

dioperasionalkan bukan disebkan karena aspek lain, Tetapi 

karena lemahnya manajemen. 

E. Aspek Keuangan 

Berkaitan dengan sumber dana yang akan diperoleh dan 

proyeksi pengembaliannya dengan tingkat biaya modal dan 

sumber dana yang bersangkutan. 

F. Aspek ekonomi dan budaya 

Berkaitan dengan dampak yang diberikan kepada masyarakat 

karena adanya suatu proyek tersebut : 

a. Dari sisi budaya, Mengkaji tentang dampak keberadaan 

proyek terhadap kehidupan masyarakat setempat, 

kebiasaan adat setempat. 
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b. Dari sudut ekonomi, Apakah proyek dapat merubah atau 

justru mengurangi income per capita panduduk setempat. 

Seperti seberapa besar tingkat pendapatan per kapita 

penduduk, pendapatan nasional atau upah rata-rata tenaga 

kerja setempat atau UMR, dll. 

c. Dan dari segi sosial , Apakah dengan keberadaan proyek 

wilayah menjadi semakin ramai, lalulintas semakin lancer, 

adanya jalur komunikasi, penerangan listrik dan lainnya, 

pendidikan masyarakat setempat. 

G. Aspek Hukum dan Legalitas 

Berkaitan dengan keberadaan secara legal dimana proyek akan 

dibangun yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku 

termasuk : 

a. Izin lokasi : 

• sertifikat (akte tanah), • bukti pembayaran PBB yang 

terakhir, • rekomendasi dari RT / RW / Kecamatan 

b. Izin usaha : 

• Akte pendirian perusahaan dari notaris setempat PT/CV 

atau berbentuk badan hukum lainnya. 

• NPWP (nomor pokok wajib pajak), Surat tanda daftar 

perusahaan, Surat izin tempat usaha dari pemda setempat 

• Surat tanda rekanan dari pemda setempat, • SIUP 

setempat, • Surat tanda terbit yang dikeluarkan oleh 

Kanwil Departemen Penerangan  

Beberapa faktor yang dijadikan dasar dalam penilaian 

kelayakan, yaitu: 

a. Badan hukum apa yang paling sesuai untuk dijadikan bentuk 

formal badan usaha yang akan didirikan 

b. Komoditas usaha termasuk jenis barang dagangan 

(komiditas) yang diperbolehkan atau dilarang undang-

undang 

c. Cara berbisnisnya melanggar hukum agama atau tidak 

d. Teknis operasional mendapatkan izin dari instansi/ 

departemen/dinas terkait atau tidak. 
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H. Aspek Dampak Lingkungan eksternal 

Aspek dampak lingkungan merupakan analisis yang paling 

dibutuhkan pada saat ini, karena setiap proyek yang dijalankan 

akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan 

di sekitarnya, antara lain: 

a. Dampak terhadap air 

b. Dampak terhadap tanah 

c. Dampak terhadap udara 

d. Dampak terhadap kesehatan manusia 

Pada akhirnya pendirian usaha akan berdampak terhadap 

kehidupan fisik, flora dan fauna yang ada di sekitar usaha 

secara keseluruhan. 

 

9.6. Evaluasi Dan Persiapan Bisnis Baru 

Sebelum memulai usaha baru hal pertama yang harus dilakukan 

adalah menganalisa usaha tersebut apakah usaha tersebut layak untuk 

dilanjutkan ketahap berikutnya atau tidak. tingginya modal usaha 

menjadikan perlunya dilakukan penelitian yang komprehensif dan 

sistematisyang nantinya akan menentukan kelayakan dsan kemampuan 

dalam memperoleh keuntungan dari usaha baru tersebut dalam waktu 

yang lama. 

A. Penetapan Kelayakan Usaha Baru 

Banyak dana telah dikeluarkan didalam memulai usaha baru dan 

juga yang mengalami kebangkrutan dalam satu atau dua tahun. 

Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan usaha baru adalah 

kendali wirausahawan. 

Alasan utama kegagalan usaha baru adalah : 

a. Pengetahuan pasar yang tidak memadai kelemahan ini 

termasuk juga kurangnya informasimengenai potensi 

permintaan untuk produk, untuk ukuran pasar sekarang dan 

masa yang akan datang, pangsa pasar yang bisa diharapkan 

secara realistis, dan metode distribussi yang memadai. 

b. Kinerja produk yang salah seringkali produk baru tidak 

berfungsi seperti yang disebutkan yang ddisebabkan terlalu 
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cepatnya pengembangan produksi dan uji ccoba produk, atau 

kendali mutu yang tidak memadai. 

c. Usaha pemasaran dan penjualan yang tidak efektif hasil yang 

buruk sering menunjukan usaha promosi yang salah arah dan 

tidak memadai dan kurangnya kemampuan dalam 

memecaahkan masalah yang ada dalam penjualan, pelayanan, 

atau kedekatan dengan pasar. 

e. Tidak disadarinya tekanan persaingan usaha baru sering gagal 

karena wirausahawan tidak memperhitungkaan reaksi yang 

mungkin dilaakukan pesaing, seeperti potongan harga yang 

tinggi, atau diskon khusus kepada konssumen. 

f. Keuangan produk yang terlalu cepat umur dari produk baru 

cenderung semakin pendek, pada banyak industi kemajuan 

teknologi demikian cepat sehingga produk baru cepat usang 

sesudah diperkenalkan ke pasaran atau konsumen. 

g. Waktu memulai usaha baru yang tidak tepat, pemilihan waktu 

yang salah sering menyebabkan kegagalan,dikaareenaakan 

belum adanya permintaan pasar, atau keterlambatan produk 

tersebut diperkenaalkan ke pasaran. 

h. Kapitalisasi yang tidak memadai, pengeluaran operasi yang 

tidak diprediksi, investasi yang berlebih-lebihan pada asset 

tetap, dan kesulitan keuangan yang berkaitan, masalah 

finansial tersebut merupakan penyebab kegagalan usaha baru. 

 

B. Analisa Kelayakan Teknis 

Setiap gagasan kewirausahaan apakah itu berupa produksi barang 

atupun jasa mempunyai aspek teknis yang haarus dianalisa 

sebelum gagasan usaha tersebut di implementasikan ke usaha yang 

seebenarnya. Ada dua langkah penting didalam proses analisa 

kelayakan teknis yaitu: 

a. Identifikasi spesifikasi teknis penting Uji coba produk atau jasa 

untuk menemukan apakah ia memenuhi spesifikasi kinerja. 

b. Identifikasi spesifikasi teknis penting Evaluasi gagasan baru 

hendaknya dimulai dengan identifikasi persyaratan teknis yang 

kritis terhadap pasar.  
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BAB X 

ETIKA BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN 

 

 

10.1. Etika Dan Norma-Norma Bisnis 

Dalam masyarakat tanpa etika, seperti ditulis oleh filsuf 

Hobbes, ketidakpercayaan dan kepentingan diri yang tidak terbatas 

akan menciptakan ”perang antar manusia terhadap manusia lain”, dan 

dalam situasi seperti itu hidup akan menjadi ”kotor, brutal, dan 

dangkal”. Karenanya dalam masyarakat seperti itu, tidak mungkin 

dapat melakukan aktivitas bisnis, dan bisnis akan hancur. Karena 

bisnis tidak dapat bertahan hidup tanpa etika, maka kepentingan bisnis 

yang paling utama adalah mempromosikan perilaku etika kepada 

anggotanya dan juga masyarakat luas. 

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti adat 

kebiasaan Dalam terminologi, etika memiliki tiga pengertian: Pertama, 

etika adalah norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi 

seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, 

etika merupakan asas atau nilai moral. Ketiga, etika merupakan ilmu 

tentang yang baik atau buruk. Etika merupakan suatu konsepsi 

mengenai tindakan yang benar dan salah. Sebagai contoh, hampir 

seluruh masyarakat dunia menilai perilaku berbohong, mencuri, 

menipu dan dan menyakiti orang lain sebagai perbuatan yang tidak etis 

dan tidak bermoral. Sedangkan perilaku kejujuran, menepati janji, 

membantu orang lain, dan menghormati hak-hak orang lain di pandang 

sebagai perilaku yang etis dan bermora Jadi perilaku yang etis itu 

adalah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-

Nya. Dalam islam, etika bisnis ini sudah banyak di bahas dala berbagai 

literatur dan sumber utamanya Al Quran dan Sunah Rasul 

Bisnis adalah bagian dari kegiatan ekonomi. Adapun pengertian 

atau hakikat bisnis adalah kemampuan mengelola perputaran uanng.  

Bisnis merupakan bentuk lahan usaha dari wirausaha. Bisnis tersebut 

dapat bergerak diberbagai bidang seperti jasa, produsen atau 

pemasaran. Tetapi inti dari bisnis itu adalah memutar uang yang ada 
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(modal) melalui suatu lahan usaha tertentu sehingga menghasilkan 

keuntungan. 

Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap 

perilaku bisnis. Menurut Zimmerer etika bisnis adalah suatu kode 

prilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang di 

jadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan dalam pemecahan 

persoalan-persoalan yang di hadapi. Etika bisnis sangat penting untuk 

mempertahankan loyalitas stakeholders dalam membuat keputusan-

keputusan perusahaan dan dalam memecahkan persoalan perusahaan. 

Mengapa demikian? Karena semua keputusan perusahaan sangat 

mempegaruhi dan di pengaruhi oleh stakeholders. Stakeholders adalah 

kumpulan individu atau kelompok yang berkepentingan dan 

berpengaruh terhadap perusahaan. Berdasarkan kedudukan stakeholder 

dalam pengelolaan perusahaan, jones membagi stakeholder menjadi 

dua kategori yaitu: 

1. Inside Stakeholders 

Orang yang memiliki kepentingan dan tuntunan terhadap sumber 

daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. 

Contoh: Pemegang saham (shareholders), para menejer 

(managers), dan karyawan (workface). 

2. Outside Stakeholders 

Orang-orang atau pihak-pihak (constituencies) yang bukan 

pemilik perusahaan, pemimpin perusahaan, dan bukan pula 

karyawan perusahaan, tetapi memiliki kepentinan terhadap 

perusahaan dan di pengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang di 

lakukan oleh perusahaan. Contoh: Pelanggan (customers), 

pemasok (suppliers), pemerintah (goverment), serikat pekerja 

(unions), komunitas lokal (local communities), masyarakat umum 

(general public) 

Menurut Zimmerer ada 8 kelompok stakeholders yang 

mempengaruhi keputusan –keputusan bisnis, yaitu: 

1) Para Pengusaha dan Mitra Usaha 

Selain merupakan pesaing, para pengusaha juga merupakan 

mitra. Sebagai mitra, para pengusaha merupakan relasi 

usaha yang dapat bekerja sama dalam menyediakan 
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informasi atau sumber peluang, misalnya akses pasar, akses 

bahan baku,dll. 

2) Petani dan Perusahaan Pemasok Bahan Baku 

Petani dan perusahaan berperan dalam menyediakan bahan 

baku. Pasokan bahan baku yang kurang bermutu dan pasokan 

yang lambat dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. 

3) Organisasi Pekerja Yang Mewakili  

Organisasi pekerja dapat mempengaruhi keputusan melalui 

proses tawar menawar secara kolektif. Tawar menawar tingkat 

upah, jaminan sosial, jaminan kesehatan, konvensasi, dan 

jaminan hari tua sangat berpengaruh langsung dalam 

pengambilan keputusan. 

4) Pemerintah yang Mengatur Kelancaran Aktivitas Usaha 

Pemerintah dapat mengatur kelancaran aktivitas usaha melalui 

serangkaian kebijaksanaan yang dibuatnya. 

5) Bank Penyandang Dana Perusahaan 

Bank selain berfungsi sebagai jantungnya perekonomian secara 

makro juga sebagai lembaga yang dapat menyediakandana 

perusahaan. 

6) Investor Penanaman Modal 

Investor penyandang dana dapat mempengaruhi perusahaan 

melalui serangkaian persyaratan yang diajukannya.persyaratan 

tersebut akan mengikat dan sangat besar 

7) Masyarakat Umum yang Dilayani 

Masyarakat umum yang dilayani dapat mempengaruhi 

keputusan bisnis.mereka akan meresponsdan memberikan 

informasi tentang bisnis kita.Mereka juga merupakan 

konsumen yang akan menentukan keputusan-keputusan 

perusahaan baik dalam menentukan produk barang dan jasa 

yang dihasilkan maupun dalam menentukan teknik yang di 

gunakan.  

8) Pelanggan yang Membeli Produk 

Pelanggan yang membeli produk secara langsung dapat 

mempengaruhi keputusan bisnis.Barang dan jasa apa yang akan 

dihasilkan,berapa jumlahnya danteknologi bagaimana yang di 
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perlukan sangat ditentukan oleh pelanggan dan mempengaruhi 

keputusan-keputusan bisnis. 

Pada dasarnya, etika bisnis menyangkut usaha membangun 

kepercayaan antara anaggota masyarakat dengan perusahaan, dan ini 

merupakan elemen sangat penting buat suksesnya suatu bisnis dalam 

jangka panjang. Menjaga etika adalah suatu hal yang sangat penting 

untuk melindungi reputasi perusahaan. Jadi prinsipnya seorang 

wirausaha lebih baik merugi dari pada melakukan perbuatan tidak 

terpuji. 

Selain etika dan perilaku yang tidak kalah pentingnya dalam 

bisnis adalah norma etika. Menurut Zimmerer ada tiga tingkatan norma 

etika,yaitu:  

a) Hukum.Hukum berlaku bagi masyarakat secara umum yng 

mengatur mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang 

tidak boleh dilakukan. 

b) Kebijakan dan Prosedur Organisasi. Kebijakan dan prosedur 

organisasi memberi arahan khusus bagi setiap orang dalam 

organisasi dalam mengambil keputusan sehari-harinya.  

c) Moral Sikap Mental Individual.Sikap mental individual sangat 

penting untuk menghadapi suatu keputusan yang tidak diatur oleh 

aturan formal. Nilai moral dan sikap mental individual biasanya 

berasal dari keluarga, agama, dan sekolah. Sebagian lagi yang 

menentukan etika perilaku adalah pendidikan, pelatihan, dan 

pengalaman. Kebijaka dan aturan perusahaan sangat penting 

terutama untuk membantu, mengurangi, mempertinggi 

pemahaman karyawan tentang etika perilaku.       

 

10.2. Prinsip- Prinsip Etika Dan Perilaku Bisnis 

Dalam pengambilan keputusan etika banyak model dapat di 

gunakan untuk membuat keputusan etika, apakah perilaku dalam 

praktik nantinya etis ataukah tidak etis. Menurut pendapat Michael 

Joephson yang di kutip oleh Zimmerer secara universal , ada 10 prinsip 

etika yang mengarahkan perilaku, yaitu: 
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1. Kejujuran (Honesty), yaitu penuh kepercayaan, bersifat jujur, 

sungguh-sungguh, blak-blakan, terus terang, tidak curang, tidak 

mencuri, tidak menggelapkan, dan tidak berbohong. 

3. Integritas (Integrity), yaitu memegang prinsip, melakukan 

kegiatan yang terhormat, tulus hati, berani dan penuh 

pendirian/keyakinan, tidak bermuka dua, tidak berbuat jahat dan 

saling percaya. 

4. Memelihara janji (Promise keeping), yaitu selalu mentaati janji, 

patut di percaya, penuh komitmen, patuh, dan dapat di percaya. 

4. Kesetiaan (fidelity), yaitu hormat dan loyal kepada keluarga, 

teman, karyawan, dan negara, jangan menggunakan atau 

memperlihatkan informasi yang di peroleh dalam kerahasiaan. 

5. Kewajaran/keadilan (fairness), yaitu berlaku adil dan berbudi 

luhur, bersedia untukmengakui kesalahan, dan perlihatkan 

komitmen keadilan, persamaan perilaku individual dan toleran 

terhadap perbedaan, jangan bertindak melampaui batas atau 

mengambil keuntungan yang tidak pantas dari kesalahan atau 

kemalangan orang lain. 

6. Suka membantu orang lain (caring for others), yaitu saling 

membantu, berbaik hati, belas kasihan, tolong-menolong, 

kebersamaan, dan menghindari segala sesuatu yang 

membahayakan orang lain. 

7. Hormat Kepada Orang Lain (Respect for other), yaitu 

menghormati martabat manusia, menghormati kebebasan dan hak 

untuk menentukan nasib sendiri untuk semua orang. 

8. Kewarganegaraan yang Bertanggung Jawab (Responsibility 

Citizenship), yaitu selalu menaati hukum/aturan, penuh kesadaran 

sosial, menghormati proses demokrasi dalam mengambil 

keputusan. 

9. Mengejar keunggulan (Persuit of excellence), yaitu mengejar 

keunggulan dalam segala hal, baik dalam pertemuan personal 

maupun pertanggung jawaban profesional, melakukan semua 

tugas dengan yang terbaik berdasarkan kemampuan, 

mengembangkan dan mempertahankan tingkat kompetensi yang 

tinggi. 
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10. Dapat Dipertanggungjawabkan (Accountability), yaitu memiliki 

tanggung jawab, menerima tanggung jawab atas keputusan dan 

konsekuensinya, dan selalu memberi contoh 

Culen, B. John memberikan model alau analisis pengambilan 

keputusan etika perusahaan secara lebih rinci, sebagai berikut: 

a. Analisis ekonomi (economic analisis). Analisis ekonomi di 

gunakan untuk mengetahui kemampuan bisnis dalam 

mendatangkan profit sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi 

kepada stakeholder. 

b. Analisis legal (legal analisys). Analisis legal fokus pada 

kesesuaian operasional perusahaan (rules of the games) dengan 

legalitas formal antar negara (host or home country law). 

c. Analisis etika organisasi (organizational ethical analisys). 

Analisis etika organisasi di gunakan untuk kesesuaian budaya 

organisasi perusahaan dengan etika yang akan di terapkan. 

d. Analisis sensitivitas budaya (cultural sensitivity analysis). 

Analisis sensitivitas budaya di gunakan untuk kesesuaian etika 

dengan budaya lokal di mana perusahaan beroperasi. 

e. Analisis personal (personal analysis). Dan analisis personal 

fokus pada kesesuaian dengan moral dan kepercayaan personal 

stakeholder. 

 

10.3. Cara Mempertahankan Standar Etika 

Pihak pengelola perusahaan atau menejer dapat mempertahankan 

standar etika dengan cara sebagai berikut: 

1. Ciptakan kepercayaan perusahaan. Pengusaha menciptakan norma 

atau kepercayaan yang merupakan nilai dasar perusahaan dan 

tanggung jawab etikanya terhadap pihak yang berkepentingan. 

2. Kembangkan kode etik. Membuat pernyataan tertulis mengenai 

standar perilaku dan prinsip etis yang di harapkan perusahaan dan 

menejemen atau lebih di kenal dengan kode etik. Kode etik di 

harapkan mampu memberikan perilaku standar minimal yang di 

harapkan dari pihak manajemen. Kode etik memuat jenis perilaku 

yang di harapkandan memberikan panduan kongkrit kepada pihak 
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manajemen di perusahaan bagaimana berperilaku secara etis setiap 

hari dalam perusahaan. 

3. Menjalankan kode etik secara konsisten. Pihak menejemen harus 

menjalankan perilaku etis setiap hari dan menejer wajib 

memberikan hukuman apabila ada yang melanggar kode etik 

tersebut. 

4. Memperkerjakan orang yang tepat. Perilaku etis yang di harapkan 

tergantung perseorangan. Mempekerjakan orang dengan prinsip 

dan komitmen yang kuat serta nilai moral yang tinggi akan 

membantu pencapaian perilaku yang etis. 

5. Adakan pelatihan etika. Membangun dan mempertahankan standar 

etika memerlukan kerja keras dan waktu yang cukup. Cara yang 

dapat di lakukan perusahaan untuk mempercepat pemahaman, 

pelaksanaan, mempertahankan, standar etika adalah dengan 

melakukan pelatihan etika. 

6. Lakukan audit etika secara periodik. Melakukan penilaan secara 

periodik terhadap pelaksanaan etika perusahaaan. Adakalanya 

karena perubahan yang begitu cepat di dunia usaha membutuhkan 

tanbahan perilaku etika baru, sehingga dalam melakukan penilaian 

setiap waktu dapat meningkatkan perilaku etika secara 

berkelanjutan. 

7. Pertahankan staandar yang tinggi tentang tingkah laku etis, jangan 

hanya aturan. 

8. Pemimpin memberikan contoh perilaku etis setiap saat sehingga 

dapat merupakan tolok ukur perilaku bawahan. 

9. Ciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah. 

Karyawan di berikan kesempatan memberikan respon, tanggapan, 

melaporkan kepada atasan terhadap pelanggaran perilaku yang 

tidak etis. 

10. Libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. 

Bawahan di libatkan dalam perancangan dan implementasi etika 

dalam perusahaan. 

11. Perbuatan bisnis adalah suatu kegiatan manusia dalam 

memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa, untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat ini adalah 
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termasauk kegiatan ibadah dalam islam. Jadi kegiatan bisnis tidak 

terlepas dari ajaran agama dan kepercayaan kepada Allah SWT. 

Allah akan ikut dalam menjalankan bisnis, maka ketiganya adalah 

Allah. Apabila salah seorang meliciki atau mulai menipu yang 

lain, maka Allah akan menarik diri, keluar dari persekutuan 

tersebut, sehingga persekutuan itu akan pecah, berantakan, dan 

bubar. [15] 

 

10.4. Tanggung Jawab Perusahaan 

Menurut Milton Friedman satu-satunya tanggung jawab 

perusahaan adalah meningkatkan keuntungan sampai sebesar mungkin. 

Tanggung jawab ini di letakkan dalam tangan menejer. Pelaksanaanya 

tentu saja harus sesuai dengan aturan-atuaran main yang berlaku dalam 

masyarakat, baik dari segi hukum maupun dari segi kebiasaan etis.  

Tanggung jawab sosial yang mencoba menjebatani komitmen individu 

dan kelompok dalam suatu lingkungan sosial seperti pelanggan, 

perusahaan lain, karyawan, dan investor. Tanggung jawab sosial 

menyeimbangkan komitmen-komitmen yang berbeda-beda. Menurut 

Zimmerer ada beberapa macam pertanggung jawaban 

perusahaan,yaitu: 

1. Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan. Perusahaan harus ramah 

lingkungan, artinya perusahaan harus memperhatikan, 

melestarikan dan menjaga linkungan, misalnya tidak membuang 

limbah yang mencemari lingkungan, berusaha mendaur ulang 

limbah yang merusak lingkungan, menjalin komunikasi dengan 

kelompokmasyarakat yang ada di lingkungan sekitar. 

2. Tanggung Jawab Terhadap Karyawan. Menurut Ronald J. Ebert 

semuaaktivitas menejemen sumber daya manusia seperti 

pengrekrutan, pengupahan, pelatihan, promosi, dan kompensasi 

kesemuanya dalam rangka tanggung jawab perusahaan terhadap 

karyawan. Menurut Zimmerer tanggung jawab perusahaan 

terhadap karyawan dapat di lakukan dengan cara: 

· Dengarkan para karyawan dan hormati pendapat mereka. 

· Minta input kepada karyawan. 

· Berikan umpan balik yang positif maupun negatif. 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2330119836707298992#_ftn15
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· Ceritakan selalu kepada mereka tentang kepercayaan. 

· Biarkan mereka mengetaui sebenar-benarnya apa yang mereka 

harapkan.  

· Berilah hadiah kepada karyawan yang bekerja dengan baik. 

· Percayakanlah mereka. 

3. Tanggung Jawab Terhadap Pelanggan. Tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap pelanggan menurut Ronald J. Ebert ada dua 

kategori, yaitu (1) Menyediakan barang dan jasa yang berkualitas, 

(2) Memberikan harga produk dan jasa yang adil dan wajar. 

Tanggung jawab sosial perusahaan juga termasuk melindungi hak-

hak pelanggan. Menurutnya ada empat hak pelanggan, yaitu: 

· Hak untuk mendapatkan produk yang aman. 

· Hak untuk mendapatkan informasi segala aspek produk. 

· Hak untuk didengar. 

· Hak untuk memilih apa-apa yang mereka akan beli. 

Sedangkan menurut Zimmereer hak-hak pelanggan yang harus 

dilindungi meliputi lima, yaitu:  

· Hak keamanan. Barang dan jasa yang di hasilkan oleh 

perusahaan harus berkualitas dan memberikan rasa aman, 

demikian juga kemasanya. 

· Hak untuk Mengetahui. Konsumen berhak untuk mengetahui 

barang dan jasa yang di beli termasuk perusahaan yang 

menghasilkan barang tersebut. 

· Hak untuk  Didengar. Komunikasi dua arah harus di bentuk, 

yaitu untuk menyalurkan keluan produk dan jasa dari 

konsumen dan untuk menyampaikan berbagai informasi barang 

dan jasa dari perusahaan. 

· Hak Atas Pendidikan. Pelanggan berhak atas pendidikan. 

Misalnya, Pendidikan tentang bagaimana menggunakan dan 

memelihara produk. 

· Hak untuk Memilih. Hal terpenting dalam persaingan adalah 

hak untuk memilih barang dan jasa yang mereka perlukan.    

4. Tanggung Jawab terhadap investor. Tanggung Jawab perusahaan 

terhadap investor adalah menyediakan pengembalian (return) 

investasi yang menarik di antaranya dengan memeksimumkan 
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laba. Selain itu, perusahaan juga bertanggung jawab untuk 

melaporkan kinerja keuanganya kepada investor seakurat dan 

setepat mungkin. 

 

5. Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat. Perusahaan harus 

bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya. Misalnya 

menyediakan pekerjaan dan menciptakan kesehatan dan 

menyediakan berbagai kontribusi terhadap masyarakat yang 

berada di sekitar lokasi tersebut  
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