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Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh, 
Tujuan dari mata kuliah Kewirausahaan di tingkat Universitas adalah 
meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang kewirausahaan serta 
menumbuhkan motivasi berusaha sebagai langkah awal menjadi 
wirausaha baru, setelah tamat nantinya. Target luaran mata kuliah ini 
adalah menghasilkan mahasiswa yang memiliki pemahaman yang tinggi 
tentang kewirausahaan dan menghasilkan mahasiswa yang memiliki pola 
fikir seorang wirausaha. Sedangkan indikator keberhasilan mata kuliah 
kewirausahaan adalah kemampuan mahasiswa dalam menyusun sebuah 
rencana bisnis yang layak untuk dilaksanakan dan berhasilnya mahasiswa 
mendapatkan hibah PKM. Metode pelaksanaan kegiatan merupakan 
gabungan dari berbagai metode pembelajaran yaitu, kuliah tatap 
muka/luring atau daring/elearning, diskusi, simulasi, workshop, coaching, 
refleksi dan kunjungan lapangan yang bertujuan untuk lebih memotivasi 
mahasiswa untuk berwirausaha. 
 
Luaran dari mata kuliah kewirausahaan ini adalah berupa prototype 
produk yang akan diujikan ke pasar dalam bentuk festival kewirausahaan 
dan proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Diharapkan dengan 
pemanfaatan metode pembelajaran yang beragam, hasilnya akan menjadi 
maksimal bagi pembentukan karakter kewirausahaan di kalangan sivitas 
akademika Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). 
 
Dengan adanya buku Kewirausahaan ini diharapkan dapat menjadi 
pegangan dosen dan mahasiswa agar mampu beradaptasi dengan 
perkembangan zaman dan mendukung kreativitas baru untuk memberi 
solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Diharapkan UISU 
mampu menjadi inkubator awal bagi lahirnya banyak wirausahawan 
muda di Indonesia. 
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Universitas mengapresiasi tim penulis buku ajar Kewirausahaan ini di 
tengah pandemik covid 19 yang telah meluangkan waktunya untuk 
menulis dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, 
praktisi, pelaku bisnis dan perguruan tinggi. Akhir kata, semoga buku ini, 
memberikan manfaat yang besar bagi para pembacanya khususnya 
Mahasiswa. 
 
Wabillahi Taufiq Wal Hidayah. Wassalamualaikum Warohmatullahi 
Wabarakatuh. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medan,      Agustus   2021 
 
 
 

Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP 



Prakata 
 
 
 
 
 
 
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh, 
Alhamdulillahirabbilalamin, yang utama Tim Penulis ucapkan atas 
terselesaikannya buku ini dan rasa syukur yang mendalam sepenuhnya 
kepada Allah SWT. Tujuan penyusunan Buku ini adalah untuk 
memfasilitasi pembelajaran Kewirausahaan di lingkungan Universitas 
Islam Sumatera Utara (UISU) Medan. Melalui pembelajaran yang efektif, 
diharapkan semakin banyak karya-karya inovatif yang dapat dihasilkan 
oleh seluruh sivitas akademika UISU. 
 
Buku Kewirausahaan ini merupakan suatu karya ilmiah yang kami susun 
dari sejumlah buku teks ilmiah dan merupakan suatu kondensasi dari 
berbagai materi buku yang ditulis penulis-penulis lain yang ada kaitannya 
dengan dunia bisnis. Sebagai suatu kondensasi maka isinya ada yang 
berupa hasil edit dan ada pula diringkas atau diresume dari karya penulis 
lain disamping ada yang di kutip jalan pikiran penulis lain untuk ditulis 
kembali dengan kalimat sendiri tentu maksudnya agar lebih mudah 
dicerna dalam pemahaman para pembacanya. 
 
Di era ekonomi digital saat ini, kewirausahaan adalah salah satu kata 
yang sering kita dengar. Secara sederhana kewirausahaan dapat 
didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan visi, inovasi, 
kreatif dan melihat suatu peluang di masa datang. 
 
Dengan segala kemampuan pengetahuan dan waktu yang tersedia, tim 
penyusun telah berusaha menyusun buku ini, agar mendekati sempurna, 
dengan harapan dapat memberi manfaat bagi mahasiswa, semua pihak 
serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan memberi 
sumbangan besar dalam mengembangkan sumber daya manusia yang 
memiliki jiwa kewirausahaan. 
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Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak dan 
anggota yang telah berkonstribusi dalam menyusun, memberi dukungan, 
pendampingan dan penguatan hingga tuntasnya proses penyusunan 
sampai terbitnya buku ini. 
 
Wabillahi Taufiq Wal Hidayah. Wassalamualaikum Warohmatullahi 
Wabarakatuh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medan,       Agustus   2021 
 

Tim Penulis, 
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Bab 1 

Hakikat dan Konsep Dasar 
Kewirausahaan 

 

 

 
A. Deskripsi Singkat Isi Bab I 

Pada bab ini akan membahas tentang kewirausahaan, di mana sub-
sub yang dibahas antara lain Pengertian Kewirausahaan, Hakikat, dan 
Konsep Dasar Kewirausahaan. 

B. Relevansi 
Relevansi pembahasan pengertian kewirausahaan dengan hakikat dan 
konsep wirausaha di perguruan tinggi atau kampus, agar 
mendapatkan gambaran dan pemahaman akan bagaimana melakukan 
wirausaha yang berjiwa dan mempunyai sikap melakukan secara 
mandiri dalam suatu tujuan wirausaha dan manfaat dengan beriman, 
bertakwa dan handal dalam berwirausaha baik dalam wujud 
mencapai tujuan kemandirian pada dunia usaha. 

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 
Mata Kuliah kewirausahaan adalah merupakan salah satu komponen 
pendukung untuk kemandirian seseorang didorong dengan semangat, 
sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani suatu 
kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta 
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menerapkan cara kerja dalam menemukan produk baru dengan 
meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang 
lebih baik atau memperoleh keuntungan yang besar.  
Jadi wirausaha itu mengarah kepada seseorang yang melakukan 
usaha atau aktivitas mandiri dengan segala kemampuan yang 
dimilikinya. Adapun kewirausahaan menunjuk kepada sikap mental 
yang dimiliki seseorang wirausaha dalam melaksanakan kegiatan, 
sehingga mengarahkan kepada mahasiswa untuk menciptakan sesuatu 
yang baru, berbeda dari yang lain atau mampu menciptakan sesuatu 
yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.  
Wirausahawan merupakan orang yang menjalankan usaha atau 
perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi, oleh karena itu 
wirausaha perlu memiliki kesiapan mental baik untuk menghadapi 
keberuntungan ataupun kerugian. 

 

1.1 Pendahuluan 
Seiring dengan perubahan global yang terjadi dalam hampir seluruh aspek 
kehidupan, perhatian terhadap pentingnya kewirausahaan hampir dirasakan 
oleh setiap orang dan setiap bangsa. Hidup di era reformasi, rekonstruksi 
organisasi, perampingan struktur, dan perkembangan teknologi, telah 
berdampak pada perubahan cara pandang manajemen dalam mengelola 
organisasi yang lebih terpusat pada pengimplementasian organisasi yang padat 
modal. Untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas 
perusahaan, manajemen lebih berfokus pada penerapan teknologi terkini 
dibandingkan dengan investasi pada tenaga kerja. 

Dalam konteks kompetisi industri yang terjadi di negara-negara berkembang, 
di Indonesia kebijakan dan cara pandang seperti ini, telah menimbulkan 
kebijakan pemutusan hubungan kerja yang berujung pada bertambahnya 
jumlah penduduk pengangguran. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat 
besar serta ketersediaan lapangan kerja yang sangat terbatas serta kondisi 
ekonomi yang belum pulih sebagai dampak krisis mata uang dan krisis 
ekonomi, telah menimbulkan kesengsaraan bangsa yang berlarut-larut. 
Kondisi tersebut kini bahkan semakin diperparah oleh serangkaian bencana 
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alam yang melanda sebagian wilayah Indonesia, bencana tanah longsor, wabah 
Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia dan banjir di Pulau 
Jawa, guncangan gempa dan kekeringan di Nusa Tenggara Timur, serta gempa 
tektonik yang melanda Nias, telah menempatkan bangsa Indonesia pada posisi 
yang semakin terpuruk di tengah-tengah upaya pemulihan ekonomi yang 
sedang berjalan (Darojat and Sumiyati, 2015). 

Globalisasi yang didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan 
perkembangan teknologi terutama teknologi informasi telah berimplikasi pada 
kaburnya batas-batas antarnegara, dunia semakin terbuka, transparan, dan 
menjadi satu yang oleh Kenichi Ohmae disebut sebagai the borderless world 
atau desa dunia. Pada konteks inilah setiap bangsa dituntut untuk melakukan 
perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, ekonomi, 
politik, sosial dan budaya, serta bidang pendidikan. 

Sejarah membuktikan, keberhasilan pembangunan yang diraih oleh negara-
negara maju di kawasan Eropa dan Amerika karena negara tersebut didukung 
oleh sejumlah entrepreneurs yang tangguh. Amerika telah menempatkan 
entrepreneurs sebagai cornerstone dalam pelaksanaan pembangunan 
ekonominya (Kuratko dan Hodgetts 1989). Tokoh, seperti Ezra Cornell pendiri 
Comell University yang sangat populer, Nolan Bushnell pencipta Nintendo 
dalam industri videogame, Bill Gates yang sukses melalui kreativitasnya 
dalam industri Microsoft Software, mereka adalah Sebagian contoh 
wirausahawan yang telah ikut membangun pilar ekonomi Amerika Serikat.  

Patut disyukuri bahwa di negara kita pula telah lahir sejumlah wirausahawan di 
berbagai sektor ekonomi, seperti Willy Sidharta sebagai komandan minuman 
Aqua, Budi Yuwono yang berhasil menjual “misteri” minuman Cap Kaki 
Tiga, Ir. H. Aburizal Bakrie (Ical) yang sukses dalam mengelola grup 
perusahaan Bakrie & Brothers bersama dua saudaranya Nirwan Dermawan 
Bakrie, MBA (Iwan), dan Indra Usmansyah Bakrie, BBA (Indra), dan masih 
banyak lagi. Walaupun, pada umumnya para wirausahawan tersebut masih 
dominan bermain di pasar lokal, tetapi kehadiran mereka telah ikut mewarnai 
dunia usaha kita dan patut dijadikan teladan dalam pengembangan 
kewirausahaan nasional (Darojat and Sumiyati, 2015). 

Wirausahawan juga mampu memberikan nilai tambah melalui waktu, melalui 
usaha yang dikeluarkan, melalui uang atau modal untuk memulai usaha, 
memanfaatkan keterampilan, bersedia menanggung risiko jika pasar ternyata 
penuh dengan persaingan dan menyadari imbalan yang akan diperoleh dari 
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usaha yang dilakukan. Wirausahawan boleh dianggap sebagai katalisator yang 
secara agresif berusaha mengubah dunia usaha. Wirausahawan juga 
merupakan orang-orang dengan pemikiran bebas (independen) yang berani 
memunculkan gagasan yang berbeda dari pemikiran masyarakat umum. 

Manfaat dari proses globalisasi ditentukan oleh produktivitas dan efisiensi di 
dalam berproduksi. Modal penggeraknya adalah dana dan penguasaan 
teknologi SDM yang andal. SDM yang andal tidak hanya menguasai iptek, 
tetapi juga warga negara yang baik dalam bermasyarakat dan bernegara. 
Selanjutnya, tatanan ekonomi dunia yang mengalami proses perubahan yang 
cepat dan mendasar, terutama sebagai akibat globalisasi ekonomi yang 
semakin meluas dan perkembangan teknologi yang semakin pesat.  

Kemajuan pesat di bidang teknologi menyebabkan kekuatan daya saing suatu 
negara yang berbasis pada keunggulan komparatif dengan mengandalkan 
kekayaan sumber alam dan tenaga kerja yang berlimpah, cenderung tidak lagi 
menjadi andalan. Bersamaan dengan itu, ketersediaan sumber daya alam, baik 
dalam jenis dan jumlah maupun mutunya juga semakin berkurang. Demikian 
pula, sumber pendanaan bagi keperluan investasi akan semakin langka. 
Sumber daya manusia semakin menentukan dalam memenangkan persaingan 
dibandingkan dengan sumber daya lainnya.  

Dalam perkembangan demikian, tantangan masa mendatang adalah 
mengupayakan daya saing dan keunggulan kompetitif yang mengandalkan 
keterampilan dan kreativitas SDM, kemampuan teknologi, dan kemampuan 
manajemen dengan tetap memanfaatkan keunggulan komparatif yang telah 
dimiliki. 

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan betapa besar tantangan yang 
harus dihadapi sekarang dan masa depan, serta betapa penting peran 
pendidikan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang profesional, andal, serta 
berkemampuan tinggi, yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi 
dalam berproduksi agar industri di Indonesia berdaya saing tinggi. Sehubungan 
dengan hal tersebut, pengembangan kewirausahaan (entrepreneurship) sangat 
penting bagi mahasiswa. Hal tersebut mendorong munculnya beragam 
kesempatan berusaha dalam era perkembangan teknologi tinggi (Purnomo et 
al., 2020; Mardia et al., 2021)  

Berkembangnya teknologi informasi dan program-program komputer yang 
canggih telah mendorong tumbuhnya kesempatan kerja lokal yang semakin 
beragam. Perkembangan baru dalam industri jasa seperti konsultan komputer, 
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manajemen, periklanan, dan kepariwisataan juga terus berkembang secara 
meluas sebagai sektor penunjang industri ( Rusdiana, 2013). 

 

1.2 Konsep Dasar dan Hakikat 
Kewirausahaan 
Kata entrepreneur atau “wirausahawan“ berasal dari kata kerja enterprendre 
dari bahasa Perancis, yang berarti 'melakukan'. Ini merujuk pada mereka yang 
“melakukan” risiko perusahaan baru. Suatu perusahaan diciptakan oleh 
seorang entrepreneur atau wirausahawan. Proses penciptaan tersebut dikenal 
sebagai “kewirausahaan“ (Chand, 2016).  

Di Inggris selama periode yang sama, Revolusi Industri tumbuh dan 
pengusaha memainkan peran yang terlihat dalam pengambilan risiko dan 
transformasi sumber daya. Ekonom cukup lama mengklaim kata 
kewirausahaan sebagai milik mereka (Kirzner, 1979). Hingga tahun 1950-an, 
pemahaman teori kewirausahaan masih bersumber dari para ekonom. 
Misalnya, Richard Cantillon (1680–1734), ekonom terkenal Prancis Jean 
Baptiste Say (1767–1832) dan ekonom abad kedua puluh Joseph Schumpeter 
(1883–1950) semuanya menulis tentang kewirausahaan dan dampaknya 
terhadap pembangunan ekonomi (Filion, 2011).  

Selama beberapa dekade, ilmuwan terus mencoba menggambarkan atau 
mendefinisikan apa itu wirausaha: 

1. “Kewirausahaan”, terdiri dari melakukan hal-hal yang umumnya 
tidak dilakukan dalam kegiatan rutin bisnis biasa; ini pada dasarnya 
adalah fenomena yang berada di bawah aspek kepemimpinan yang 
lebih luas“. (Schumpeter, 1951). 

2. “Kewirausahaan”, setidaknya dalam semua masyarakat non-otoriter, 
merupakan jembatan antara masyarakat secara keseluruhan, terutama 
aspekaspek non-ekonomi masyarakat itu, dan berorientasi pada 
keuntungan, lembaga yang didirikan untuk mengambil keuntungan 
dari kekayaan ekonominya dan untuk memuaskan, sebaik mungkin, 
keinginan ekonominya“ (Cole, 1959). 
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“Dalam” kewirausahaan, ada kesepakatan bahwa kita berbicara tentang 
semacam perilaku yang meliputi: 

1. pengambilan inisiatif; 
2. pengorganisasian atau pengorganisasian kembali mekanisme sosial 

ekonomi untuk mengubah sumber daya dan situasi ke akun praktis; 
3. penerimaan risiko kegagalan (Shapero, 1975). 

“Kewirausahaan adalah proses dinamis untuk menciptakan kekayaan 
tambahan. Kekayaan ini diciptakan oleh individu yang menanggung risiko 
utama dalam hal kesetaraan, waktu, dan atau komitmen karier untuk 
memberikan nilai bagi beberapa produk atau layanan. Produk atau layanan itu 
sendiri mungkin atau mungkin bukan baru atau unik tetapi nilainya harus 
disuntikkan oleh pengusaha dengan mengamankan dan mengalokasikan 
keterampilan dan sumber daya yang diperlukan” (Ronstadt, 1984). 

Pada abad kedua puluh, kata wirausahawan telah dikaitkan dengan perusahaan 
secara bebas. Juga, secara umum diakui bahwa pengusaha berfungsi sebagai 
agen perubahan; menyediakan ide-ide kreatif dan inovatif untuk perusahaan 
bisnis; dan membantu bisnis tumbuh serta menjadi menguntungkan. Sekarang, 
pengusaha telah dikaitkan dengan orang-orang yang menciptakan nilai 
tambah, apakah itu nilai sosial atau bisnis. Apa pun aktivitas spesifik yang 
pengusaha lakukan, para wirausahawan di abad ke-20 saat ini dianggap 
sebagai pahlawan perusahaan di era bebas dan penjelajah sosial.  

Banyak dari mereka menggunakan inovasi dan kreativitas untuk membangun 
perusahaan sosial dan bisnis yang sangat bernilai dari usaha patungan. 
Wirausahawan ini menciptakan produk dan layanan baru dan menanggung 
risiko yang terkait dengan usaha ini. Banyak orang sekarang menganggap 
kewirausahaan sebagai pelopor di garis depan bisnis. Semakin banyak 
pengusaha yang dipandang sebagai kunci untuk memecahkan teka-teki 
pemanasan global dan perubahan iklim (Frederick, O’Connor and Kuratno, 
2016) . 

“Kewirausahaan adalah proses dinamis dari visi, perubahan dan penciptaan. 
Ini membutuhkan aplikasi energi dan semangat menuju penciptaan dan 
implementasi ide-ide baru yang menambah nilai dan solusi kreatif. Bahan-
bahan penting termasuk kesediaan untuk mengambil risiko yang telah 
diperhitungkan waktu, ekuitas atau karier; kemampuan untuk merumuskan tim 
ventura yang efektif; keterampilan kreatif untuk mengumpulkan sumber daya 
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yang dibutuhkan; dan, akhirnya, visi untuk mengenali peluang yang dilihat 
orang lain kekacauan, kontradiksi dan kebingungan“ (Frederick, O’Connor 
and Kuratno, 2016). 

Teori kewirausahaan dimaknai sebagai formulasi hubungan yang dapat 
diverifikasi dan secara logis koheren atau prinsip-prinsip mendasar yang 
menjelaskan kewirausahaan. Prinsip-prinsip kewirausahaan memprediksi 
aktivitas kewirausahaan. Misalnya, dengan mengkarakterisasi kondisi yang 
cenderung mengarah pada penciptaan nilai atau peluang sosial dan 
pembentukan perusahaan baru. Atau, memberikan panduan normatif yaitu, 
meresepkan tindakan yang tepat dalam keadaan tertentu (Shane and 
Venkataraman, 2000; Connelly et al., 2010). 

Dalam milenium baru, semakin jelas bahwa kita perlu memiliki beberapa teori 
atau klasifikasi yang kohesif untuk lebih memahami bidang kewirausahaan 
yang muncul ini. Kita perlu mengenali keragaman teori sebagai munculnya 
pemahaman kewirausahaan. Dalam studi kewirausahaan kontemporer, satu 
konsep berulang yaitu bahwa kewirausahaan adalah interdisipliner, yang 
berarti menggabungkan bidang dan melintasi batas antar disiplin ilmu. Dengan 
demikian, kewirausahaan berisi berbagai pendekatan yang dapat meningkatkan 
pemahaman seseorang tentang kewirausahaan dilapang (Gartner, 1990). 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan 
“Wiraswasta adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, 
menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk 
baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya“ (KBBI, 2020). 
“Pengusaha adalah orang yang mengusahakan (perdagangan, industri, dan 
sebagainya); orang yang berusaha dalam bidang perdagangan. Usaha adalah 
kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); 
perdagangan; perusahaan“ (KBBI, 2020). 

Kosakata wirausaha atau wirausahawan belum masuk di dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI) (KBBI, 2020). Wirausaha dan pengusaha menurut 
KBBI seakan-akan memiliki fungsi yang berbeda. Namun, kenyataan dilapang 
dunia wirausaha Indonesia, antara istilah wiraswasta, pengusaha, dan 
wirausahawan memiliki makna yang serupa dalam bahasa Inggris dikenal 
sebagai entrepreneur. 

Entrepreneur atau wirausahawan atau pengusaha atau wiraswasta adalah orang 
yang mengabdikan diri untuk mencari sesuatu yang baru dan mengeksploitasi 
gagasan dan visi baru menjadi peluang yang menguntungkan dengan 
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menanggung risiko yang terlibat dalam proses. Wirausahawan memahami ide 
perusahaan, hidup bersamanya, dan akhirnya mendirikan perusahaan (Dhar, 
2020). 

Wirausahawan adalah pencipta, inovator, dan pemimpin yang memberikan 
kembali kepada masyarakat sebagai dermawan, direktur, dan wali, dan yang, 
lebih dari yang lain, mengubah cara orang hidup, bekerja, belajar, bermain, dan 
memimpin. Pengusaha menciptakan teknologi, produk, proses, dan layanan 
baru yang menjadi gelombang industri baru berikutnya, dan ini pada gilirannya 
mendorong perekonomian. Pengusaha menciptakan nilai dengan perusahaan 
berpotensi tinggi dan pertumbuhan tinggi, yang merupakan mesin penciptaan 
lapangan kerja ekonomi di hampir seluruh dunia (Spinelli and Adams, 2016). 

Entrepreneurship atau kewirausahaan adalah proses tindakan seorang 
wirausahawan sebagai orang yang selalu mencari sesuatu yang baru dan 
mengeksploitasi ide-ide tersebut menjadi peluang yang menguntungkan 
dengan menerima risiko dan ketidakpastian dengan perusahaan (Chand, 2016). 
Kewirausahaan adalah tindakan memulai sendiri dan memulai bisnis alih-alih 
bekerja untuk orang lain dalam bisnisnya (Kimmons, 2019). Kewirausahaan 
mengacu pada proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengusaha (Sari et 
al., 2020; Siagian et al., 2020). 

Kewirausahaan adalah proses yang menggabungkan kegiatan seperti 
memvisualisasikan, menanggung risiko, mengorganisir dan mendirikan 
perusahaan bisnis. Kewirausahaan sebagai proses yang dinamis 
dimanifestasikan melalui upaya para wirausahawan untuk menghasilkan 
kombinasi baru, produk baru, proses produksi baru, dan pendirian perusahaan 
baru (Dhar, 2020). 

Secara singkat, pengusaha atau wirausahawan adalah orang yang berinovasi, 
membangun organisasi, dan membuat organisasi berjalan dengan 
kemampuannya yang khas. 

Dilihat dari beberapa konsep yang ada, kewirausahaan memiliki 6 unsur 
penting (Suryana, 2003) sebagai berikut: 

1. Kewirausahaan adalah nilai yang dinyatakan sebagai perilaku, yang 
digunakan sebagai dasar sumber daya, kekuatan pendorong, tujuan, 
strategi, keterampilan, proses dan hasil bisnis (Acmad Sanusi, 1994). 
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2. Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan hal-hal baru dan 
hal-hal baru (kemampuan menciptakan hal-hal baru dan hal-hal baru) 
(Drucker, 1959). 

3. Kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi 
dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang untuk 
meningkatkan kehidupan (Zimmerer 1996). 

4. Kewirausahaan adalah nilai yang diperlukan untuk berwirausaha 
(tahap awal) dan pengembangan bisnis (pertumbuhan risiko) 
(Soeharto Prawiro, 1997). 

5. Kewirausahaan adalah proses melakukan hal-hal baru (berkreasi) dan 
melakukan hal-hal berbeda (inovasi) yang sangat berguna untuk 
menambah nilai. 

6. Kewirausahaan adalah upaya menciptakan nilai tambah dengan 
memadukan sumber daya dengan cara baru dan berbeda untuk 
memenangkan persaingan. Kita dapat menciptakan nilai tambah 
dengan mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan 
baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan produk dan layanan 
baru dengan efisiensi yang lebih tinggi, meningkatkan produk dan 
layanan yang ada, serta menemukan cara baru untuk memuaskan 
konsumen. 

Berdasarkan enam konsep di atas, kewirausahaan bisa didefinisikan sebagai 
kemampuan untuk menjadi kreatif dan inovatif (menciptakan yang baru dan 
berbeda), digunakan sebagai singkatnya keterampilan, fondasi, sumber daya, 
proses, dan upaya untuk menciptakan produk dan layanan bernilai tambah 
untuk berani menghadapi risiko (Nora, 2019). 

Perilaku dan sikap kewirausahaan ditandai dengan keberanian mengambil 
risiko, keberanian untuk berubah dan menunjukkan hal-hal baru. Istilah yang 
bisa diubah dengan menghadirkan hal-hal baru adalah inovasi (Fajrillah et al., 
2020; Siregar et al., 2020) Sekarang telah disadari bahwa inovasi bukanlah 
sejenis. Inovasi dapat dilakukan dalam hal produk atau layanan, atau dalam hal 
proses. Inovasi tidak hanya radikal, tetapi juga berskala kecil dan 
berkelanjutan, sering disebut sebagai perbaikan. Kaizen adalah metode 
"perbaikan terus-menerus" (perbaikan berkelanjutan kaizen) yang 
dikembangkan oleh perusahaan Jepang (Sandiasa, Sos and Si, 2009). 
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Beberapa nilai-nilai hakiki kewirausahaan adalah sebagai berikut: 

1. Percaya diri merupakan pedoman untuk menuntun sikap dan 
keyakinan seseorang saat menghadapi tugas atau pekerjaan. 
Kepercayaan diri ini bersifat internal, sangat intim, ditanamkan, dan 
sangat bergantung pada kemampuan untuk memulai, melaksanakan, 
dan menyelesaikan pekerjaan. 

2. Seseorang yang berorientasi pada tugas dan berorientasi pada hasil 
adalah orang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil. Seseorang 
yang selalu mengedepankan nilai motivasi berprestasi adalah yang 
berorientasi pada keuntungan, tekun dan tekun, bertekad untuk 
bekerja keras, dan kuat Termotivasi, energik dan giat (selalu ingin 
mencari dan mulai melakukan sesuatu). 

3. Kemampuan mengambil risiko Kemampuan dan kemauan untuk 
mengambil risiko merupakan salah satu nilai utama dalam 
berwirausaha. Pengusaha yang tidak mau mengambil risiko akan 
kesulitan untuk belajar dan mengambil inisiatif. 

4. Pengusaha sukses terkemuka selalu memiliki sifat kepemimpinan, 
kepeloporan dan keteladanan. Dia ingin selalu tampil berbeda, tetap 
terdepan dan menonjol. Dengan menggunakan kreativitas dan 
kemampuan inovasinya, ia akan selalu lebih dulu menunjukkan barang 
dan jasa yang ia produksi lebih cepat dan langsung membedakan 
dirinya di pasar, sehingga menjadikannya pelopor dalam proses 
produksi dan pemasaran. 

5. Seseorang yang menghadapi masa depan adalah orang yang memiliki 
visi dan visi untuk masa depan. Karena visinya yang jauh dari masa 
depan, ia selalu berusaha untuk proaktif dan pekerja keras. 

6. Kreativitas: Kreativitas dan kreativitas inovasi, kreativitas dan 
fleksibilitas adalah elemen kreativitas pribadi. Pengusaha inovatif adalah 
orang-orang kreatif yang percaya akan adanya metode baru dan lebih 
baik dengan ciri - ciri sebagai berikut: 
a. kalaupun metode tersebut cukup baik, mereka tidak akan pernah 

puas dengan metode yang ada; 
b. selalu gunakan imajinasi dalam karyanya; 
c. selalu ingin tampil beda atau memanfaatkan perbedaan. 
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1.3 Konsep Dasar Kewirausahaan 
Sebelum seseorang memulai atau menciptakan suatu usaha, haruslah memiliki 
konsep dasar tentang kewirausahaan agar usaha yang akan dirintis berjalan 
lancar dan dapat mengatasi problematika yang terjadi. Konsep dasar 
kewirausahaan merupakan titik awal dalam memulai suatu usaha dan juga 
menentukan berhasil tidaknya usaha yang dirintis. Selain itu, dengan 
berwirausaha seseorang akan berusaha mandiri, kreatif, dan inovatif agar 
usahanya dapat diterima di masyarakat. 

1.3.1 Disiplin Ilmu Kewirausahaan 
Ilmu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, 
kemampuan (ability), dan perilaku seseorang untuk memperoleh peluang 
dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Dahulu, kewirausahaan 
dianggap hanya dapat dilakukan melalui pengalaman langsung di lapangan 
dan merupakan bakat yang dibawa sejak lahir (entrepreneurship are bom 
notmade), sehingga kewirausahaan tidak dapat dipelajari dan diajarkan. 
Sekarang, kewirausahaan bukan hanya urusan lapangan, melainkan disiplin 
ilmu yang dapat dipelajari dan diajarkan. 

Entrepreneurship are not only born but also made, artinya kewirausahaan 
tidak hanya bakat bawaan sejak lahir atau urusan pengalaman lapangan, tetapi 
juga dapat dipelajari dan diajarkan. Seseorang yang memiliki bakat 
kewirausahaan dapat mengembangkan bakatnya melalui Pendidikan. Oleh 
karena itu, untuk menjadi wirausaha yang sukses, hanya memiliki bakat tidak 
cukup, tetapi juga harus memiliki pengetahuan mengenal segala aspek usaha 
yang akan ditekuninya.  

Menurut Soeharto Prawirokusumo (1997), pendidikan kewirausahaan telah 
diajarkan sebagai disiplin ilmu tersendiri yang independen (independent 
academic dicipline) karena kewirausahaan berisi body of knowledge yang utuh 
dan nyata distingtif, yaitu ada teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. 
Kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu 
kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.  

Kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan berusaha dan 
pemerataan pendapatan wealth creation process an entrepreneurial endeavor 
by its own night, nation’s prosperity, individual selfreliance atau kesejahteraan 
rakyat yang adil dan makmur. Seperti halnya ilmu manajemen yang awalnya 
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berkembang di bidang industri, kemudian berkembang dan diterapkan di 
berbagai bidang lainnya, disiplin ilmu kewirausahaan dalam 
perkembangannya mengalami evolusi yang pesat. 

Pada mulanya, kewirausahaan berkembang dalam bidang perdagangan, 
kemudian diterapkan di berbagai bidang lain, seperti industri, perdagangan, 
pendidikan, kesehatan, dan institusi-institusi lain, seperti lembaga pemerintah, 
perguruan tinggi, dan lembaga swadaya lainnya. Dalam bidang tertentu, 
kewirausahaan telah dijadikan kompetensi inti (core competency) dalam 
menciptakan perubahan, pembaharuan, dan kemajuan. Kewirausahaan tidak 
hanya dapat digunakan sebagai kiat-kiat bisnis jangka pendek, tetapi juga 
sebagai kiat kehidupan secara umum dalam jangka panjang untuk 
menciptakan peluang. 

1.3.2 Objek Studi Kewirausahaan 
Objek studi kewirausahaan adalah nilai-nilai dan kemampuan (ability) 
seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Kewirausahaan 
mempelajari nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam berkreasi dan 
berinovasi. Oleh sebab itu, objek studi kewirausahaan adalah nilai-nilai dan 
kemampuan seseorang yang mewujudkan dalam bentuk perilaku.  

Menurut Soeparman Soemahamidjaja (1997), kemampuan seseorang yang 
menjadi objek kewirausahaan meliputi: 

1. Kemampuan merumuskan tujuan hidup/usaha. Dalam merumuskan 
tujuan hidup/usaha diperlukan perenungan, koreksi, yang berulang-
ulang dibaca dan diamati sampai memahami kemauannya; 

2. Kemampuan memotivasi diri untuk melahirkan suatu tekad kemauan 
yang menyala-nyala; 

3. Kemampuan untuk berinisiatif, yaitu mengerjakan sesuatu yang baik 
tanpa menunggu perintah orang lain, yang dilakukan berulang-ulang 
sehingga menjadi kebiasaan berinisiatif; 

4. Kemampuan berinovasi, yang melahirkan kreativitas (daya cipta) 
setelah dibiasakan berulang-ulang akan melahirkan motivasi. 
Kebiasaan inovatif adalah desakan dalam diri untuk selalu mencari 
berbagai kemungkinan baru atau kombinasi baru yang dapat 
dijadikan peranti dalam menyajikan barang dan jasa bagi 
kemakmuran masyarakat; 
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5. Kemampuan untuk membentuk modal uang atau barang modal 
(capital goods); 

6. Kemampuan untuk mengatur waktu dan membiasakan diri untuk 
selalu tepat waktu dalam segala tindakan melalui kebiasaan yang 
selalu tidak menunda pekerjaan; 

7. Kemampuan mental yang dilandasi dengan agama; 
8. Kemampuan untuk membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari 

pengalaman yang baik ataupun menyakitkan. 

1.3.3 Kewirausahaan Eksistensial 
Pendekatan pembelajaran kewirausahaan diarahkan pada konsep 
kewirausahaan eksistensial. Konsep ini memfokuskan pemahaman 
kewirausahaan yang berorientasi pada aktualisasi jati diri dan potensi diri 
sebagai pembelajar kewirausahaan.  

Kata “eksistensial” memiliki tiga arti, yaitu: 

1. keberadaan manusia atau cara khusus manusia dalam menjalani 
hidupnya; 

2. makna hidup; 
3. perjuangan manusia untuk menemukan makna yang konkret di dalam 

hidupnya. Dengan kata lain, keinginan seseorang untuk mencari 
makna hidup. 

Dalam mempelajari kewirausahaan, para pembelajar perlu menyadari bahwa 
keberadaannya selalu ditentukan oleh dirinya. Sebagai manusia, pembelajar 
membutuhkan kesadaran diri, mampu menempatkan dirinya, baik sebagai 
pribadi maupun bagian dari masyarakatnya. Setiap manusia memiliki 
kebebasan dalam memilih dari berbagai jenis pilihan yang dianggap benar 
untuk hidupnya . 

Suryana (2005) mendefinisikan kewirausahaan eksistensial sebagai jalur 
aktualisasi potensi-potensi diri (bakat, sikap, pengetahuan, keterampilan) untuk 
menciptakan “dunia esok” lebih baik dari “dunia kini” dengan menghasilkan 
produk/jasa yang berfungsi meningkatkan kualitas hidup sesama manusia dan 
menyajikannya pada tingkat harga dan tempat yang terjangkau oleh pemakai 
(konsumen) yang membutuhkan serta mengendalikan konsekuensi 



14 Kewirausahaan 

penerimaan yang wajar bagi dirinya dan para stakeholders dan mengendalikan 
dampak ke arah positif bagi komunitas lokal, komunitas bisnis, dan lingkungan 
global dengan menjadikan entitas bisnisnya sebagai simpul komunitas 
stakeholders. 

Dengan definisi tersebut, kewirausahaan eksistensial dilandasi dengan 
beberapa asas berikut; 

1. Asas Fungsi Kekhalifahan Manusia 
Tuhan telah mendelegasikan wewenang pengelolaan bumi kepada 
manusia untuk menciptakan nilai tambah bagi keseluruhan 
penghuninya, serta telah melengkapi setiap manusia dengan potensi 
fitrahnya masing-masing; 

2. Asas Nilai - Nilai Terpadu 
Produk yang diciptakan wirausaha merupakan pewujudan dan 
pembawa nilai (“kebajikan”) tertentu, yang dimaksudkan untuk 
memenuhi kebutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan sesama 
manusia; 

3. Asas Efektivitas Pelayanan 
Wirausaha menciptakan sistem penyampaian produk serta jasa-jasa 
pendukungnya hingga pengguna dapat menjangkaunya dan 
memanfaatkannya secara efektif; 

4. Asas Profitabilitas yang Adil 
Profit merupakan syarat dan indikator keberhasilan usaha, perlu 
terdistribusi secara adil antar stakeholders, sehingga tidak harus 
mencapai tingkat maksimum 

5. Asas Sustainabilitas 
Wirausaha mengendalikan dampak lingkungan dari usahanya agar 
tidak merusak (negatif), bahkan berusaha menciptakan dampak 
positif (pelestarian sumber daya alam); 

6. Asas Bisnis Sebagai Simpul Komunitas 
Wirausaha tidak membatasi kiprahnya hanya pada transaksi-transaksi 
bisnis, tetapi juga berlanjut dengan merajut komunitas internal 
ataupun komunitas eksternal antar stakeholders. 
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Proses pembelajaran kewirausahaan eksistensial diupayakan memberi ruang 
pilihan yang luas bagi mahasiswa untuk memilih gagasan/ide usaha atau 
produk sesuai dengan potensi dirinya masing-masing. Metode pembelajaran 
dirancang dan diterapkan selaras dengan pembentukan karakter-karakter 
dan/atau kompetensi wirausaha yang dituju. 

Mengingat besarnya manfaat yang dapat diperoleh melalui kewirausahaan, 
terutama untuk memperbaiki kualitas hidup individu dan kualitas 
berkehidupan, kewirausahaan perlu dipelihara sebagai salah satu alternatif 
pilihan karier atau misi untuk mengisi hidup secara bermakna. Mengapa selalu 
menggantungkan hidup kepada orang lain sementara kita telah dibekali oleh 
Tuhan berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mandiri atau malah 
memberikan peluang kerja bagi orang lain? 

Tugas kita adalah mengenal potensi diri yang ada dan memanfaatkannya. 
Menjadi wirausahawan memang tidak mudah sebagaimana kita 
mengucapkannya. Dengan menjadi pembelajar kewirausahaan, setidaknya 
terbantu untuk memperoleh modal awal mengenal kewirausahaan beserta 
seluruh aspeknya, yang dapat dijadikan dasar untuk memilih kewirausahaan 
sebagai alternatif karier masa depan. Tidak dapat dimungkiri bahwa inti proses 
kehidupan adalah pembelajaran diri secara berkelanjutan.  

Oleh karena itu, pembelajar kewirausahaan tidak berhenti belajar sekadar 
mengetahui kewirausahaan, tetapi perlu ditindak lanjuti untuk belajar 
menerapkan hal-hal yang dipelajari mengenai kewirausahaan, pada akhirnya 
dapat belajar menjadi wirausahawan yang unggul ( Jamil Latief, MM., 2017). 

Setiap orang telah dibekali berbagai potensi yang berbeda-beda oleh Tuhan. 
Salah satu penemuan terpenting pada diri seseorang adalah ketika ia mampu 
menemukan potensi dirinya yang dapat ditumbuh kembangkan menjadi 
potensi unggulan untuk mencapai kesuksesan yang akan dicapai dalam 
kehidupan. Tugas penting setiap pribadi adalah menggali, dan 
mengembangkan potensi dirinya yang telah Tuhan berikan, sebagai wujud 
syukur nikmat atas pemberian-Nya dan merupakan syarat mutlak yang penting 
untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya.  

Oleh karena itu, setiap pembelajar wirausaha dapat memilih titik awal dan rute 
perjalanan yang berlainan berdasarkan potensi diri yang dimilikinya menuju 
posisi wirausaha pari purnanya masing-masing. 
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1.4 Hakikat dan Kerangka Berpikir 
Kewirausahaan 
Wirausaha adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan 
menilai kesempatan-kesempatan bisnis; mengumpulkan sumber daya - sumber 
daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil 
keuntungan dalam rangka meraih sukses. Kewirausahaan pada hakikatnya 
adalah sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam 
mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif.  

Sedangkan yang dimaksudkan dengan seorang Wirausahawan adalah orang-
orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-
kesempatan bisnis; mengumpulkan sumber daya-sumber daya yang 
dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan 
serta memiliki sifat, watak dan kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif 
ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka meraih sukses/meningkatkan 
pendapatan. Intinya, seorang Wirausahawan adalah orang-orang yang 
memiliki jiwa Wirausaha dan mengaplikasikan hakikat Kewirausahaan dalam 
hidupnya. 

Orang-orang yang memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi dalam 
hidupnya. Secara epistemologi, sebenarnya kewirausahaan hakikatnya adalah 
suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang 
dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat dan kiat dalam 
menghadapi tantangan hidup. Seorang wirausahawan tidak hanya dapat 
berencana, berkata-kata tetapi juga berbuat, merealisasikan rencana-rencana 
dalam pikirannya ke dalam suatu tindakan yang berorientasi pada sukses. 
Maka dibutuhkan kreativitas, yaitu pola pikir tentang sesuatu yang baru, serta 
inovasi, yaitu tindakan dalam melakukan sesuatu yang baru. 

Berdasarkan segi karakteristik perilaku, wirausaha (entrepreneur) adalah orang 
yang mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan 
perusahaan miliknya. Wirausaha menciptakan kerja bagi orang lain dengan 
berswadaya. Berwirausaha melibatkan dua unsur pokok, yaitu peluang dan 
kemampuan menanggapi peluang.  

Berdasarkan hal tersebut, definisi kewirausahaan adalah “tanggapan terhadap 
peluang usaha yang terungkap dalam seperangkat tindakan serta membuahkan 
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hasil berupa organisasi usaha yang melembaga, produktif dan inovatif” 
(Pekerti, 1997; Rusdiana, 2013). 

Berwirausaha melibatkan dua unsur pokok (1) peluang dan, (2) kemampuan 
menanggapi peluang. Berdasarkan hal tersebut, maka definisi kewirausahaan 
adalah tanggapan terhadap peluang usaha yang terungkap dalam seperangkat 
tindakan serta membuahkan hasil berupa organisasi usaha yang melembaga, 
produktif dan inovatif.” (Pekerti, 1997). 

Kata entrepreneur atau wirausaha dalam bahasa Indonesia merupakan 
gabungan dari wira (gagah, berani, perkasa) dan usaha (bisnis) sehingga istilah 
entrepreneur dapat diartikan sebagai orang yang berani atau perkasa dalam 
usaha/bisnis. Menurut Josep Schumpeter wirausaha adalah orang yang 
mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan 
jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah 
bahan baku baru.  

Secara sederhana arti wirausaha (entrepreneur) adalah orang yang berjiwa 
berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. 
Berjiwa berani mengambil risiko artinya bermental mandiri dan berani 
memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi 
tidak pasti. 

Dalam Wikipedia, entrepreneur adalah an owner or manager of a business 
enterprise who makes money through risk and initiative. Artinya, pemilik atau 
manager sebuah perusahaan bisnis yang menghasilkan keuntungan melalui 
pengambilan risiko dan tindakan inisiatif. Secara konseptual, seorang 
wirausahawan dapat didefinisikan dari beberapa sudut pandang dan konteks 
sebagai berikut: 

1. Bagi ahli ekonomi seorang entrepreneur adalah orang yang 
mengombinasikan resources, tenaga kerja, material dan peralatan 
lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya, 
dan juga orang yang memperkenalkan perubahan-perubahan, inovasi, 
dan perbaikan produksi lainnya. 

2. Bagi seorang psychologist seorang wirausaha adalah seorang yang 
memiliki dorongan kekuatan dari dalam untuk memperoleh sesuatu 
tujuan, suka mengadakan eksperimen atau untuk menampilkan 
kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. 
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3. Bagi seorang businessman atau wirausaha adalah merupakan 
ancaman, pesaing baru atau juga bisa seorang partner, pemasok, 
konsumen atau seorang yang bisa diajak kerja sama. 

4. Bagi seorang pemodal melihat wirausaha adalah seorang yang 
menciptakan kesejahteraan buat orang lain, yang menemukan cara-
cara baru untuk menggunakan resources, mengurangi pemborosan, 
dan membuka lapangan kerja yang disenangi oleh masyarakat. 

 

Gambar 1.1: Kerangka Berpikir Tentang Kewirausahaan (Pekerti, 1997) (Dr. 
Drs. H. A. Rusdiana, 2013). 

Peluang usaha baru akan mendatangkan berbagai jenis risiko. Oleh karena itu, 
untuk memulai bisnis baru, kita harus dapat menilai tingkat kemampuan dan 
mempunyai rasa percaya diri terhadap kemampuan untuk berhasil atau justru 
kita lebih berhasil jika bekerja untuk orang lain.  

Tidak ada cara yang akurat untuk mengetahui hal tersebut setepat mungkin, 
tetapi ada suatu cara yang dapat membuat kita mampu menilai kualifikasi 
untuk memulai dan mengelola bisnis baru agar berhasil, yaitu sebagai berikut. 

1. Kemampuan Inovatif 
Inovasi memerlukan pencarian kesempatan baru. Hal tersebut berarti 
mengadakan perbaikan barang dan jasa yang ada, menciptakan 
barang dan jasa baru, atau mengombinasikan unsur-unsur produksi 
yang ada dengan cara baru dan lebih baik. Hal ini berarti kemampuan 



Bab 1 Hakikat dan Konsep Dasar Kewirausahaan 19 

 

untuk berhubungan dengan hal yang tidak terstruktur dan tidak dapat 
diprediksi.  
Karakteristik ini berkaitan erat dengan proses inovatif. Inovasi 
berasal dari kreativitas yang ada, yang memerlukan perbaikan kondisi 
yang ada, bergantung pada kemampuan seseorang, dan secara total 
terserap dalam proses. Orang-orang yang kreatif mempunyai 
kemampuan untuk membangun struktur dari situasi yang tidak 
berbentuk. 

2. Keinginan untuk Berprestasi 
Keinginan untuk berprestasi adalah tanda-tanda penting dari 
dorongan kewirausahaan. Hal ini menandai para pemiliknya sebagai 
orang yang tidak mengenal menyerah di dalam mencapai tujuan yang 
telah mereka tetapkan. 

3. Kemampuan Perencanaan Realistis 
Menetapkan tujuan yang menantang dan dapat diterapkan merupakan 
ciri dari perencanaan realistis. Tujuan yang ditetapkan harus sesuai 
dengan kemampuan wirausahawan. 

4. Kepemimpinan Terorientasi pada Tujuan 
Wirausahawan membutuhkan aktivitas yang mempunyai tujuan. Hal 
ini memotivasi mereka untuk mengarahkan tenaga dan rekan kerja 
serta bawahannya ke arah tujuan yang ditetapkan. Semua usaha 
dalam organisasi dipusatkan untuk mencapai tujuan utama organisasi 
tersebut. 

5. Objektivitas 
Wirausahawan objektif mampu mengarahkan pemikiran dan aktivitas 
kewirausahaannya dengan cara pragmatis, misalnya dengan 
mengumpulkan fakta-fakta yang ada, mempelajarinya, dan 
menentukan arah, tindakan dengan cara-cara praktis. Jika tidak ada 
fakta-fakta yang memadai untuk mendefinisikan situasi sepenuhnya, 
mereka meneruskan pekerjaan dengan rasa percaya diri sepenuhnya 
pada kemampuannya dalam mengatasi kendala yang tidak dapat 
diramalkan terlebih dahulu. 
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6. Tanggung Jawab Pribadi 
Wirausahawan memikul tanggung jawab pribadi, menetapkan tujuan 
sendiri, dan memutuskan cara mencapai tujuan tersebut dengan 
kemampuan sendiri. 

7. Kemampuan Beradaptasi 
Para wirausahawan mampu beradaptasi menyesuaikan diri dengan 
perubahan lingkungan. Jika terhambat oleh kondisi yang berbeda dan 
hal-hal yang diharapkan, mereka tidak menyerah, tetapi menilai 
situasi secara objektif, merumuskan rencana-rencana baru yang 
dipercaya akan efektif di lingkungan baru dan mengaktifkannya. Hal 
ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh wirausahawan. 

8. Kemampuan sebagai Pengorganisasi dan Administrator 
Wirausahawan mempunyai kemampuan mengorganisasi, 
mengidentifikasi, dan mengelompokkan orang-orang berbakat untuk 
mencapai tujuan. Mereka menghargai kompetensi dan memilih para 
spesialis untuk mengerjakan tugas secara efisien. Mereka cenderung 
tidak bekerja baik dalam hal-hal rutin dan akan melakukan pekerjaan 
dengan baik jika menyerahkan rutinitas kepada orang lain. Kekuatan 
mereka sebagai administrator terletak pada kemampuannya dalam 
melihat ke depan dan mengantisipasi kemungkinan masa depan. 

Soal-Soal Latihan (Diskusi) 

1. Mengapa kewirausahaan perlu dipelajari dan dikembangkan 
jelaskan? 

2. Dilihat dari beberapa konsep yang ada, kewirausahaan memiliki 6 
(enam) unsur penting, sebutkan dan jelaskan? 

3. Dari beberapa konsep yang ada, kewirausahaan memiliki 6 unsur 
penting, sebutkan dan jelaskan? 

4. Pendekatan pembelajaran kewirausahaan diarahkan pada konsep 
kewirausahaan eksistensial. Kata “eksistensial” memiliki tiga arti, 
sebutkan dan jelaskan? 

5. Uraikan dengan singkat ciri-ciri dan profil perwatakan wirausaha? 
6. Jelaskan mengapa kewirausahaan penting diajarkan di perguruan 

tinggi? 
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7. Jelaskan tujuan pembelajaran kewirausahaan di kalangan mahasiswa? 
8. Jelaskan beberapa pengertian kewirausahaan? 
9. Jelaskan perbedaan antara kewirausahaan dan kewiraswastaan? 
10. Jelaskan tahapan perkembangan teori kewirausahaan? 
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Bab 2 

Kompetensi Inti dan 
Karakteristik Kewirausahaan 

 

 

 
A. Deskripsi Singkat Isi Bab 2 

Pada bab ini akan membahas tentang kompetensi inti dan 
karakteristik kewirausahaan yang meliputi motivasi, berpikir kreatif, 
bertindak inovatif, karakteristik wirausahawan serta prinsip-prinsip 
kewirausahaan. 

B. Relevansi 
Relevansi pembahasan kompetensi dan karakteristik kewirausahaan 
di Perguruan Tinggi adalah bagaimana para mahasiswa dapat 
membentuk kompetensi dan karakteristik wirausaha sejak dini. 

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 
Mata kuliah kewirausahaan adalah merupakan salah satu komponen 
pendukung untuk kemandirian seseorang didorong dengan semangat, 
sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani suatu 
kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta 
menerapkan cara kerja dalam menemukan produk baru dengan 
meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang 
lebih baik atau memperoleh keuntungan yang besar.  
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Jadi wirausaha itu mengarah kepada seseorang yang melakukan 
usaha atau aktivitas mandiri dengan segala kemampuan yang 
dimilikinya. Adapun kewirausahaan menunjuk kepada sikap mental 
yang dimiliki seseorang wirausaha dalam melaksanakan kegiatan, 
sehingga mengarahkan kepada mahasiswa untuk menciptakan sesuatu 
yang baru, berbeda dari yang lain atau mampu menciptakan sesuatu 
yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.  
Wirausahawan merupakan orang yang menjalankan usaha atau 
perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi, oleh karena itu 
wirausaha perlu memiliki kesiapan mental baik untuk menghadapi 
keberuntungan ataupun kerugian. 

 

2.1 Pendahuluan 
Kewirausahaan dan praktik bisnis telah menunjukkan bahwa untuk sebagian 
besar kewirausahaan perusahaan bukan hanya kegiatan individu tetapi 
mencakup kompleksitas sistem yang dinamis dengan partisipasi banyak orang, 
yang akan menghasilkan diferensial efek dari komposisi tim yang berbeda 
pada kegiatan strategis kewirausahaan (Yang and Wang, 2014). Penelitian 
Pinho and de Sa, (2014), menunjukkan bahwa kinerja kewirausahaan adalah 
hasil kombinasi faktor-faktor pribadi dan berbasis konteks dan tidak dapat 
dijelaskan oleh satu set tunggal. Karakteristik pribadi wirausaha atau 
serangkaiannya memiliki hubungan dan keterkaitan antar kelembagaan. 

Pada dunia pendidikan, pembelajaran kewirausahaan sangat diperlukan untuk 
mendorong dan meningkatkan pemahaman serta mengembangkan potensi 
peserta didik tentang dunia usaha. Kewirausahaan dapat diartikan sebagai 
semangat, sikap dan perilaku atau kemampuan seseorang dalam menangani 
usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, 
menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan 
efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik (Mopangga, 
2014).  

Temuan penelitian Yu and Man, (2009), menunjukkan bahwa karakteristik 
kewirausahaan peserta didik akan dikembangkan dan ditingkatkan melalui 
empat jenis utama interaksi sosial, termasuk interaksi dengan anggota tim, 
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instruktur, guru sekolah, dan pemangku kepentingan bisnis. Namun, dampak 
sosialnya interaksi lebih langsung pada pengembangan karakteristik 
kewirausahaan yang berorientasi pada tugas, tetapi kurang langsung pada 
karakteristik kewirausahaan yang berorientasi konseptual. 

 

2.2 Impian Untuk Menjadi Wirausaha 
Setiap mahasiswa akan dihadapkan dengan pertanyaan apa yang akan 
dilakukan setelah kuliah? Ke mana arah kehidupan setelah kuliah? Dan 
pertanyaan-pertanyaan lainnya. Sebagian besar mahasiswa di Indonesia belum 
memiliki arah yang pasti setelah lulus nanti. Umumnya mereka akan 
menjawab bekerja tanpa mampu menjelaskan lebih rinci lagi. Hal inilah yang 
menyebabkan tingkat pengangguran terdidik semakin meningkat. Semakin 
banyak lulusan perguruan tinggi semakin meningkatkan potensi pengangguran 
yang terjadi. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir potensi 
pengangguran ini adalah dengan membekali para mahasiswa sejak dini 
menjadi lulusan yang tidak hanya berorientasi pada pencari kerja saja (Job 
Seeker), tetapi berorientasi pada pembuat kerja (Job Maker) alias Wirausaha. 
Penciptaan menjadi wirausaha bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk 
dilakukan. Begitu pun, dengan mengkomitmenkan diri menjadi seorang 
wirausaha bukan juga sesuai hal yang mudah. 

Kalangan lulusan perguruan tinggi memiliki kecenderungan untuk tidak 
memilih menjadi wirausaha dan berorientasi pada pencari kerja. Walaupun 
mereka menyadari adanya keuntungan yang potensial dari berwirausaha.  

Beberapa hal yang menyebabkan seseorang menghindari menjadi wirausaha 
adalah: 

1. Belum Berpengalaman 
2. Pendapatan Yang Tidak Menentu 
3. Kerugian yang mungkin terjadi/ketidakpastian 
4. Perlu kerja keras dan waktu yang cukup lama 
5. Tetap ingin berada di zona nyaman 
6. Tidak memiliki modal untuk memulai usaha 
7. Tidak didukung oleh orang - orang di sekitarnya 
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8. Belum tahu cara memulainya 
9. Memiliki keraguan dengan kemampuan diri 
10. Belum menemukan potensi bisnis yang cocok dengan diri. 

 

2.3 Motivasi Meraih Impian 
Impian adalah cita-cita berpangkal bagian dalam jasad orang yang berperan 
otak menuju maju. Impian menaklukkan target yang akan mengerahkan orang 
menjelang mewujudkannya. Dunia ini akan tumbuh ke arah lebih baik dan 
lebih hebat dikarenakan impian dari orang - orang yang hebat dan besar 
sebagai para pemimpin. 

Orang yang tidak memiliki mimpi merupakan orang-orang yang tidak 
memiliki tujuan hidup. Hal ini akan memudarkan kegigihan, dan kekuatan diri 
sehingga menjalani segala sesuatu dengan sangat sederhana tanpa ada 
indikator kesuksesan. 

Impian adalah sumber motivasi 

Impian akan memengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Bahkan impian 
dapat menjamin keberhasilan, karena senantiasa menjadi sumber motivasi 
hingga mencapai tujuan atau menggapai tujuan selanjutnya. Dorongan 
motivasi itulah yang akan menggerakkan tubuh dan mengatur strategi yang 
harus ditempuh, misalnya bagaimana mencari informasi dan menjalin 
komunikasi maupun bekerja sama dengan orang lain. 

Sebenarnya, setiap orang dapat memperbarui nilai dan menyempurnakan jati 
diri dengan kekuatan impian. sehingga jangan takut untuk bermimpi akan hal-
hal yang besar, sebab impian menimbulkan hasrat yang kuat untuk meraihnya. 
Impian mampu berperan sebagai sumber motivasi, yang membangkitkan 
ambisi dan optimisme, sehingga mampu melampaui semua rintangan dan 
kesulitan. 

Impian menciptakan energi besar untuk berprestasi 

Impian menjadikan manusia penuh vitalitas dalam bekerja. Impian itu sendiri 
sebenarnya merupakan sumber energi menghadapi tantangan yang tidak 
mudah.  
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1. Tips pertama, rasa percaya menjadikan seseorang pantang menyerah, 
meskipun mungkin orang lain mengkritik atau menghalangi. 
Kepercayaan itu juga membentuk kesadaran bahwa manusia 
diciptakan di dunia ini sebagai pemenang.  

2. Tips yang kedua adalah loyalitas atau fokus untuk merealisasikan 
impian. Untuk mendapatkan daya dorong yang luar biasa, maka 
tentukan pula target waktu.  

3. Tips yang ketiga adalah ulet. Sebuah impian menjadikan seseorang 
bekerja lebih lama dan keras.  

4. Sedangkan tips yang ke empat adalah sikap mental positif. Seseorang 
yang mempunyai impian memahami bahwa keberhasilan 
memerlukan pengorbanan, kerja keras dan komitmen, waktu serta 
dukungan dari orang lain.  

Oleh sebab itu, mereka selalu bersemangat mengembangkan kemampuan 
tanpa henti dan mencapai kemajuan terus menerus hingga tanpa batas. Impian 
yang sudah menjadi nafas kehidupan merupakan daya dorong yang luar biasa. 

Impian menjadikan hidup lebih mudah untuk dijalani 

Impian menjadikan manusia lebih kuat menghadapi segala rintangan dan 
tantangan. Sebab impian dapat menimbulkan kemauan keras untuk 
merealisasikannya. Para pencipta puisi Belanda atau Dutch Poet's Society 
mengatakan "Nothing is difficult to those who have the will, -Tidak ada 
sesuatupun yang sulit selama masih ada kemauan." Kunci kebahagiaan adalah 
mempunyai impian.  

Sedangkan kunci kesuksesan itu sendiri adalah mewujudkan impian. George 
Lucas mengatakan, "Dreams are extremely important. You can't do it unless 
you imagine it, - Impian sangatlah penting. Kau tidak akan dapat melakukan 
apa-apa sebelum kau membayangkannya."  

Kesimpulannya adalah jangan takut memimpikan sesuatu. Jadikan impian 
tersebut sebagai nafas kehidupan. Sebab impian yang kuat justru menjadikan 
perjuangan yang berat saat menggapainya sebagai sarana latihan 
mengoptimalkan kekuatan yang lain, misalnya kekuatan emosi, fisik, maupun 
rohani. 
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Konsep Be-Do-Have 

Be Do Have adalah suatu konsep yang terdapat dalam buku One Minute 
Millionaire oleh Mark Victor Hansen dan Robert G. Allen. Uniknya konsep 
ini bukan diawali dari kerja (do) menuju milyarder, tetapi diawali oleh menjadi 
(be). Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pikirkan Anda ingin 
menjadi apa? Hal ini sejalan dengan konsep dasar manajemen yaitu “think 
what u do and do what u think”.  

Setelah Anda sudah mengetahuinya, maka lakukan hal (do) yang diperlukan 
untuk menuju be (menjadi apa yang Anda inginkan). Posisi be di awal Anda 
akan mampu menjadikan tindakan Anda lebih efektif, terlahirlah tindakan 
efektif jika Anda sudah berpikir bahwa Anda sudah menjadi apa yang Anda 
inginkan maka tindakan akan mengikutinya. Ketika Anda bertanggung jawab 
penuh atas keputusan Anda maka have adalah efek samping dari tindakan 
efektif Anda yang sangat amat mungkin untuk didapatkan. 

Sebagai contoh: ketika seseorang ingin menjadi programmer, maka lakukanlah 
tindakan yang mendukung menjadi programmer. Belilah alat-alat atau hal-hal 
yang bisa membantu menjadi programmer, temui para programmer - 
programmer, diskusikanlah dengan mentor/pembimbing jika ada yang 
mengalami kesulitan, lakukanlah dengan teguh dan pantang mengeluh, maka 
orang tersebut akan memiliki hasil yang luar biasa berupa pengakuan dan 
tergantikannya harga yang telah dibayar berupa kerja keras, biaya, dan 
himpitan pada masa sebelumnya. 

Makna be – do have juga menunjukkan sikap perspektif jangka panjang. Sikap 
ini berarti bahwa seseorang yang sukses dalam berencana dan bertindak selalu 
memiliki perspektif jangka panjang. Segala keputusan yang dibuat selalu 
memperhatikan akibatnya bagi masa depan dalam jangka panjang. Tidak ada 
istilah bagi mereka yang berbunyi “bagaimana nanti saja”’ mereka lebih 
berpikir: “nanti bagaimana?”. Berpikir jauh ke depan bukan berarti 
mengkhawatirkan masa depan. Tetapi lebih kepada mempersiapkan masa 
depan.  

Segala keputusan, rencana dan tindakan akan dipertimbangkan bagaimana 
dampaknya dimasa depan. Apakah keputusan yang anda saat ini akan 
membawa dampak positif bagi masa depan anda?. Apakah rencana anda 
mendukung visi anda? Apakah tindakan anda akan memengaruhi masa depan 
anda? Satu-satunya cara untuk membentuk perspektif jangka panjang ini ialah 
dengan merumuskan visi anda saat ini. Jangan abaikan dengan langkah sukses 
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ini. Jangan takut anda gagal, lebih baik anda gagal meraih visi yang luar biasa, 
daripada berhasil tidak meraih apapun. 

 

2.4 Kompetensi Inti Kewirausahaan 
Wirausaha adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan 
menilai kesempatan-kesempatan bisnis; mengumpulkan sumber daya sumber 
daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil 
keuntungan dalam rangka meraih sukses. Kewirausahaan pada hakikatnya 
adalah sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam 
mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif.  

Sedangkan yang dimaksudkan dengan seorang Wirausahawan adalah orang-
orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-
kesempatan bisnis; mengumpulkan sumber daya-sumber daya yang 
dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan 
serta memiliki sifat, watak dan kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif 
ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka meraih sukses/meningkatkan 
pendapatan. Intinya, seorang Wirausahawan adalah orang-orang yang 
memiliki jiwa Wirausaha dan mengaplikasikan hakikat Kewirausahaan dalam 
hidupnya. 

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 (Mulyadi, 2011). 
Kompetensi ini tentunya sangat diperlukan seorang wirausahawan dalam 
menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0. Pada era industri 4.0 saat ini, 
tugas kegiatan dan pekerjaan yang bersifat manual berulang dan dilakukan 
sederhana akan digantikan oleh robot dan mesin (Rumondang et al., 2019). 

Tenaga kerja (manusia) akan mengambil alih tugas yang terkait dengan 
manajemen, oleh karenanya memerlukan keterampilan pribadi yang lebih kuat 
seperti komunikasi, koordinasi, dan keterampilan lunak lainnya untuk 
mengambil alih tanggung jawab dan pengambilan keputusan (Haeffner and 
Panuwatwanich, 2018). 
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Melalui pendidikan kewirausahaan, tuntutan sumber daya manusia era industri 
4.0 yang berupa kemampuan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, komunikatif, 
kolaboratif, percaya diri, koordinatif, tanggung jawab, mengambil keputusan, 
memecahkan masalah, beradaptasi, dan kepemimpinan) dapat dipenuhi oleh 
nilai-nilai pokok atau jiwa dan sikap kewirausahaan yang dihasilkan dari 
pendidikan kewirausahaan (Sumarno and Gimin, 2019). 

Dengan demikian, situasi ini menampilkan sinyal untuk memenuhi tuntutan 
kompetensi era industri 4.0, maka perlu dilakukan berbagai terobosan yang 
konkret dalam bentuk literasi baru yang diimplementasikan dengan 
kemampuan komunikasi, serta berpikir kreatif dan inovatif. Li and Garnsey, 
(2014), meneliti bagaimana kewirausahaan perusahaan mengidentifikasi 
peluang berdasarkan perubahan kebijakan, memobilisasi pemangku 
kepentingan untuk mengintegrasikan sumber daya dan akhirnya terwujud 
dengan suksesnya komersialisasi dalam industri farmasi. 

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 
individu (personality) yang langsung berpengaruh pada kinerja. Kinerja bagi 
wirausaha merupakan tujuan yang selalu ingin dicapainya (Mulyadi, 2011).  

Dalam dunia bisnis, yang disebut kompetensi inti (care competency) adalah 
kreativitas dan inovasi guna menciptakan nilai tambah untuk meraih 
keunggulan, yang tercipta melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, 
dan kemampuan. Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan merupakan 
kompetensi inti wirausaha untuk menciptakan daya saing khusus agar 
memiliki posisi tawar-menawar yang kuat dalam persaingan (Mulyadi, 2011).  

Keselarasan antara kompetensi dan keterampilan sangat penting untuk 
menampilkan kemampuan manajerial dalam berwirausaha. Oleh karena itu, 
perlu adanya penguasaan terkait keterampilan dalam berwirausaha khususnya 
yang memiliki keterkaitan dengan kompetensi. 
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Berikut ini dijelaskan bagan tentang proses perkembangan kompetensi 
wirausaha: 

 

Gambar 2.1: Perkembangan Kompetensi Wirausaha (Mulyadi, 2011) 

Pada gambar 2.1 tampak bahwa Intelectual Capital = Competence x 
Commitmen, artinya meskipun ia memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi 
apabila tidak disertai dengan komitmen yang tinggi, maka wirausaha tersebut 
tidak akan dapat menggunakan modal intelektualnya.  

Demikian pula, Competnence = Capability x Authority, artinya bahwa 
wirausaha yang kompeten adalah wirausaha yang memiliki kemampuan dan 
wewenang sendiri dalam pengelolaan usahanya (kemandirian). Wirausaha 
selalu bebas menentukan usahanya, tidak tergantung pada orang lain.  

Selanjutnya, Capability = Skill x Knowledge, artinya bahwa kapabilitas 
wirausaha sangat ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan atau 
kecakapan. Pengetahuan, keterampilan atau kecakapan yang dilengkapi 
dengan sikap dan motivasi untuk selalu berprestasi membentuk kepribadian 
wirausaha. 

Dalam dunia bisnis, yang disebut kompetensi inti (Core Competency) adalah 
kreativitas dan inovasi guna menciptakan nilai tambah untuk meraih 
keunggulan, yang tercipta melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, 
dan kemampuan (Mulyadi, 2011). Kemampuan, keterampilan, dan 
kemampuan merupakan kompetensi inti wirausaha untuk menciptakan daya 
saing khusus agar memiliki posisi tawar menawar yang kuat dalam persaingan. 
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Menurut Zimmerer dan Norman (2008), seorang wirausaha harus memiliki 
beberapa karakter yang kuat untuk mencerminkan tingkat kompetensinya, 
yaitu antara lain: 

1. Toleransi Terhadap Ambiguitas 
Kecenderungan memiliki toleransi yang tinggi terhadap situasi yang 
berbeda dan selalu berubah merupakan salah satu karakter para 
wirausahawan. Seorang wirausahawan dituntut untuk kredibel dalam 
mengambil keputusan yang menggunakan informasi-informasi 
terbaru meskipun informasi yang diperoleh bertentangan dan ambigu 
untuk diterima. 

2. Komitmen yang Tinggi 
Seorang wirausahawan harus memiliki komitmen penuh dalam 
melakukan aktivitas yang berhubungan dengan wirausaha. Urgensi 
untuk memiliki komitmen diharapkan dapat membentuk kompetensi 
seorang wirausaha untuk siap melewati rintangan yang dihadapi 
dalam menjalankan usahanya. 

3. Fleksibilitas 
Kemampuan seorang wirausahawan sejatinya terlihat dari tingkat 
adaptasi yang cepat dengan perubahan permintaan pelanggan dan 
bisnisnya. Hal ini tentunya menjadi ciri khas seorang wirausahawan 
untuk dapat beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi perubahan-
perubahan yang sifatnya kontemporer. 

4. Keuletan 
Wirausahawan pada dasarnya sudah siap menghadapi hambatan, 
rintangan dan kekalahan yang terjadi jika dalam proses berwirausaha 
mengalami kondisi tersebut. Konsistensi seorang wirausahawan 
terlihat dari kemampuan mereka untuk menggapai visi yang telah 
mereka rencanakan. Dengan kata lain, mereka akan terus mencoba 
untuk mengembangkan usaha yang mereka jalankan. 

Peluang usaha baru akan mendatangkan berbagai jenis risiko. Oleh karena itu, 
untuk memulai bisnis baru, kita harus dapat menilai tingkat kemampuan dan 
mempunyai rasa percaya diri terhadap kemampuan untuk berhasil atau justru 
kita lebih berhasil jika bekerja untuk orang lain.  
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Tidak ada cara yang akurat untuk mengetahui hal tersebut setepat mungkin, 
tetapi ada suatu cara yang dapat membuat kita mampu menilai kualifikasi 
untuk memulai dan mengelola bisnis baru agar berhasil, yaitu sebagai berikut 
(Rusdiana, 2018): 

1. Kemampuan inovatif dan kreatif 
Inovasi memerlukan pencarian kesempatan baru. Hal tersebut berarti 
mengadakan perbaikan barang dan jasa yang ada, menciptakan 
barang dan jasa baru, atau mengombinasikan unsur-unsur produksi 
yang ada dengan cara baru dan lebih baik. Hal ini berarti kemampuan 
untuk berhubungan dengan hal yang tidak terstruktur dan tidak dapat 
diprediksi. Sifat ini berkaitan dengan proses inovatif.  
Inovasi merupakan hal yang berasal dari kreativitas yang 
memerlukan perbaikan kondisi. Inovasi ditentukan oleh kemampuan 
seseorang dalam melaksanakan proses. Orang yang kreatif akan 
memiliki kemampuan dalam membangun struktur dari situasi yang 
berubah atau tidak terbentuk. 

2. Keinginan untuk berprestasi 
Keinginan untuk berprestasi adalah tanda-tanda penting dari 
dorongan kewirausahaan. Hal ini menandai para pemiliknya sebagai 
orang yang tidak mengenal menyerah di dalam mencapai tujuan yang 
telah mereka tetapkan. 

3. Kemampuan perencanaan yang realistis 
Menetapkan tujuan yang menantang dan dapat diterapkan merupakan 
karakteristik berdasarkan perencanaan realistis. Tujuan yang 
ditetapkan harus sesuai dengan kemampuan wirausaha. 

4. Memiliki sikap kepemimpinan yang berorientasi pada tujuan 
Wirausaha membutuhkan aktivitas yang mempunyai tujuan. Hal ini 
memotivasi mereka untuk mengarahkan tenaga dan rekan kerja serta 
bawahannya ke arah tujuan yang ditetapkan. Semua usaha dalam 
organisasi dipusatkan untuk mencapai tujuan utama organisasi. 

5. Objektif 
Wirausaha objektif mampu mengarahkan pemikiran dan aktivitas 
kewirausahaannya dengan cara pragmatis, misalnya dengan 
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mengumpulkan fakta-fakta yang ada, mempelajarinya, dan 
menentukan arah tindakan dengan cara-cara praktis. Jika tidak ada 
fakta-fakta yang memadai untuk mendefinisikan situasi sepenuhnya, 
mereka meneruskan pekerjaan dengan rasa percaya diri sepenuhnya 
pada kemampuannya dalam mengatasi kendala yang tidak dapat 
diramalkan terlebih dahulu. 

6. Memiliki rasa tanggung jawab 
Wirausaha memikul tanggung jawab pribadi, menetapkan tujuan 
sendiri, dan tetapkan cara mencapai tujuan tersebut dengan 
kemampuan sendiri. 

7. Memiliki kemampuan adaptasi 
Para wirausaha mampu beradaptasi menyesuaikan diri dengan 
perubahan lingkungan. Jika terhambat oleh kondisi yang berbeda dan 
hal-hal yang diharapkan, mereka tidak menyerah, tetapi menilai 
situasi secara objektif, merumuskan rencana-rencana baru yang 
dipercaya akan efektif di lingkungan baru. 

8. Kemampuan dalam pengorganisasian dan administrasi 
Wirausaha mempunyai kemampuan mengorganisasi, 
mengidentifikasi, dan mengelompokkan orang-orang berbakat untuk 
mencapai tujuan. Mereka menghargai kompetensi dan memilih para 
spesialis untuk mengerjakan tugas secara efisien. Mereka cenderung 
tidak bekerja baik dalam hal-hal rutin dan akan melakukan pekerjaan 
dengan baik jika menyerahkan rutinitas kepada orang lain. Kekuatan 
mereka sebagai administrator terletak pada kemampuannya dalam 
melihat ke depan dan mengantisipasi kemungkinan masa depan. 

Pakar lain, yakni Dan & Bradstreet Business Credit Service (1993) 
mengemukakan bahwa terdapat 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh 
seorang wirausaha yakni: 

1. Mengetahui usaha yang dilakukan serta hal-hal yang berkaitan 
dengan usaha tersebut. 

2. Mengetahui dasar-dasar manajemen bisnis seperti perancangan, 
pengorganisasian, penganalisan, pengendalian, evaluasi serta 
prediktif terhadap risiko yang mungkin terjadi. 
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3. Memiliki siapa yang sempurna terhadap kegiatan usaha sehingga 
menimbulkan kesungguhan yang optimal bukan setengah hati. 

4. Memiliki modal yang cukup. Modal yang dimaksudnya bukan hanya 
modal dalam bentuk materi tetapi juga kepercayaan dan keteguhan 
hati dalam memulai dan menjalankan bisnis. 

5. Memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan. 
6. Manajemen waktu yang baik 
7. Berorientasi pada kepuasan konsumen sehingga menyediakan produk 

yang berkualitas, memberi manfaat dan dapat memberikan kepuasan 
kepada konsumen. 

8. Memiliki pengetahuan untuk merumuskan strategi dalam persaingan. 
Seorang wirausaha memiliki kemampuan mengidentifikasi kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman dalam bisnisnya. 

9. Manajemen SDM. Memiliki kemampuan dalam pengelolaan sumber 
daya manusia. Kemampuan dalam hal perencanaan, pengaturan, 
pengarahan, pemberian motivasi, monitoring, evaluasi dan 
peningkatan kinerja terhadap SDM yang dimiliki. 

10. Memiliki aturan - aturan pelaksanaan kegiatan bisnis dalam bentuk 
tertulis bukan tersirat sehingga dalam dipertanggungjawabkan. 
 

2.5 Berpikir Kreatif 
Definisi kreativitas menurut Dedi Supriadi (1994) adalah kreativitas 
merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik 
berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang 
telah ada sebelumnya. Sedangkan menurut Conny Setiawan (dalam Made 
Dharmawati, 2017) kreativitas adalah merupakan kemampuan untuk 
menciptakan suatu produk yang masih baru, atau dengan kata lain dapat 
diartikan bahwa kreativitas merupakan kemampuan dalam menghasilkan 
sesuatu yang baru atau kombinasi baru atau melihat pada hubungan-hubungan 
yang baru antara unsur data dan variabel yang telah ada. 

Seseorang dapat dianggap kreatif apabila dinilai memiliki kemampuan untuk 
melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun suatu karya yang 
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berbeda dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Semangat dan etos kerja bagi 
seorang wirausaha terletak pada kreativitas dan dimiliki serta memiliki rasa 
percaya diri untuk maju dalam berwirausaha.  

Dengan demikian kreativitas merupakan motivator yang dapat membuat orang 
lain tertarik pada pekerjaannya. Sehingga seorang wirausaha yang memiliki 
kreativitas akan mampu meningkatkan keterampilan, mutu pada produk, 
semangat kerja, efisien kerja, memiliki inisiatif dan meningkatkan keuntungan 
sebagaimana (A. Setyadi, 2020). 

Definisi kreativitas menurut beberapa ahli yakni: 

1. Barron (dalam Ali & Asrori, 2006) mendefinisikan bahwa kreativitas 
adalah sebagai kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu 
yang baru. 

2. Drevdahl (dalam Hurlock, 1978) mendefinisikan tentang kreativitas 
yang merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan 
komposisi, produk dan gagasan yang baru dari apa yang telah ada. 

3. Guilford (dalam Ali & Asrori, 2006) bahwa kreativitas mengacu pada 
kemampuan seseorang yang memiliki ciri-ciri sebagai seorang 
kreatif. 

4. Torrance (dalam Ali & Asrori, 2006) mendefinisikan bahwa 
kreativitas sebagai proses kemampuan dalam memahami hambatan-
hambatan dalam hidupnya, mampu merumuskan hipotesis-hipotesis 
baru, dan mengkomunikasikan hasilnya serta dapat memodifikasi dan 
menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan. 

5. Munandar (2002), mendefinisikan kreativitas merupakan suatu proses 
yang melibatkan kelancaran, fleksibilitas, dan orisinalitas dalam 
berpikir. 

6. Rhodes (dalam Munandar, 2004) menyatakan bahwa definisi 
kreativitas dapat ditinjau dari empat aspek atau yang biasa dinamakan 
dengan istilah “Four P’s of Creativity: Person, Process, Press, and 
Produc 

Menurut Mulyadi (2011), terdapat beberapa kriteria kreativitas, antara lain:  

1. Sensitivity problems, artinya kreativitas dilihat dari kepekaan 
terhadap masalah yang muncul. 
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2. Originality, artinya pemecahan masalah dengan cara baru, bukan 
meniru pemecahan masalah yang lain. 

3. Ingenuity, artinya kecerdikan dalam pemecahan masalah. 
4. Breadth, artinya ketepatan dalam pemecahan masalah dan berguna.  
5. Recognity by peers, artinya ada pengakuan dari kelompoknya tentang 

penemuannya. 

 

2.6 Bertindak Inovatif 
Istilah inovasi dalam organisasi pertama kali diperkenalkan oleh Schumpeter 
pada tahun 1934. Inovasi dipandang sebagai kreasi dan implementasi 
“kombinasi baru”. Dalam bahasa latin Inovasi berarti pengenalan sesuatu yang 
baru ke dunia yang ada dan urutan benda atau peningkatan produktivitas 
sumber daya (Drucker, 2002). 

Beberapa definisi inovasi dalam literatur tersebut antara lain:  

1. Freeman and Soete (1997): “The industrial innovation involves 
technical design, manufacturing, administrative and commercial 
activities related to the marketing of few (or improved) products or 
with the first commercial use of a new (or improved) process or 
equipment”.  

2. Rothwell and Gardiner: (1985): “innovation does not only mean 
commercialization of a significant advantage at the highest technical 
level (radical innovation), but it also includes taking advantage of 
small scale changes in the know-how (improvement or incremental 
innovation)”. 

3. Drucker, (2002): “innovation is the special tool of businessmen to 
utilize change as an opportunity for a different activity or service. It 
is possible to appear as a discipline, to be learned, to be practiced”.  

4. Porter, (1990): “enterprises acquire a competitive advantage through 
acts of innovation. They approach innovation in its broader sense, 
including new technologies and the new way to do things”. 
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Istilah Inovasi dapat merujuk pada proses konversi ide menjadi produk atau 
layanan barang dagangan, bentuk baru organisasi bisnis, metode produksi 
fungsional baru atau lebih baik, cara presentasi produk baru (desain, 
pemasaran) atau bahkan ke yang baru. metode pemberian layanan ini juga 
dapat merujuk pada desain dan konstruksi peralatan industri baru, pelaksanaan 
proyek dengan manajemen baru atau mungkin merujuk pada cara berpikir baru 
untuk menghadapi situasi atau masalah.  

Evolusi teknologi dan perubahan sosial dan ekonomi paralel terjadi melalui 
realisasi inovasi. Kemampuan masyarakat untuk melakukan inovasi sebagian 
besar merupakan mekanisme pembinaan dan pengembangan. Inovasi 
memperhatikan setiap aspek proses ekonomi atau produktif. Di tingkat 
perusahaan atau organisasi, inovasi terutama diwujudkan baik dengan 
mengembangkan produk dan layanan baru atau dengan merestrukturisasi 
proses produksi. 

Keberhasilan wirausaha dicapai apabila wirausaha menggunakan produk, 
proses, dan jasa-jasa inovasi sebagai alat untuk menggali perubahan. Oleh 
sebab itu, inovasi merupakan instrumen penting untuk memberdayakan 
sumber-sumber agar menghasilkan sesuatu yang baru menciptakan nilai 
(Mulyadi, 2011). 

Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka 
pemecahan masalah dan menemukan peluang (doing new thing). Jadi, 
kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang baru dan 
berbeda, sedangkan inovasi merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu 
yang baru dan berbeda. Sesuatu yang baru dan berbeda tersebut dapat dalam 
bentuk hasil seperti barang dan jasa, dan bisa dalam bentuk proses seperti ide, 
metode, dan cara. Sesuatu yang baru dan berbeda yang diciptakan melalui 
proses berpikir kreatif dan bertindak inovatif merupakan nilai tambah (value 
added) dan merupakan keunggulan yang berharga. Nilai tambah yang berharga 
adalah sumber peluang bagi wirausaha. Ide kreatif akan muncul apabila 
wirausaha “look at old and thing something new or different”. 

Bisnis dalam melakukan kegiatannya perlu memiliki unique selling 
proposition untuk bertahan hidup (A. Setyadi, 2020). Hal ini dapat dilakukan 
dengan berinovasi. Kata inovasi berasal dari bahasa Inggris innovation yang 
berarti segala hal yang baru atau pembaharuan. Dapat diartikan bahwa inovasi 
bukanlah sesuatu temuan yang luar biasa tetapi sesuatu tumbuhan yang 
menyebabkan berdaya guna sumber ekonomi ke arah yang lebih produktif. 
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Dengan inovasi dari wirausaha akan mendorong semangat dalam bekerja 
untuk menjalankan usahanya, serta untuk dapat bertahan hidup ketika 
perubahan terjadi di pasar. Memiliki kreativitas tinggi berarti mempunyai 
kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda (thingking new thing and 
different).  

Namun untuk berpikir yang baru dapat bersumber dari sesuatu yang lama 
tetapi dilakukan dengan cara-cara yang baru dan tidak harus seluruhnya baru. 
Zimmerer dalam Suryana (2003) menyebutkan bahwa ide-ide kreativitas 
sering muncul ketika seorang wirausaha melihat sesuatu yang lama dan 
berpikir sesuatu yang baru dan berbeda. 

Lebih lanjut menurut Mulyadi (2011), seorang inovator yang memiliki jiwa 
wirausaha mencerminkan ciri-ciri sebagai berikut:  

1. Penuh inisiatif dan mandiri 
2. Mampu menentukan sikap menghadapi lingkungannya. 
3. Ulet dan berani menanggung risiko. 
4. Memiliki usaha kuat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 

2.7 Karakteristik Kewirausahaan 
Kebutuhan untuk meraih prestasi merupakan dorongan kuat untuk unggul 
dalam kerja dan berusaha. Karakter insan/individu yang menunjukkan 
semangat tinggi dalam konteks ini umumnya mau menerima risiko yang relatif 
keras dan tinggi, keinginan mendalam untuk mendapatkan tanggapan atau 
umpan balik tentang hasil kerja mereka, dan juga keinginan mendapatkan 
tanggung jawab yang penting untuk menyelesaikan masalah (Sipakoly, 2019). 

Keberhasilan dalam menjalankan usaha tentunya perlu didorong dengan 
karakteristik wirausaha yang dimiliki oleh pribadi UMKM (Maisaroh, 2019; 
Hastuti et al., 2020). Hasil studi Dinis et al., (2013), menunjukkan bahwa ada 
hubungan antara beberapa karakteristik psikologis dan niat wirausaha. 
Kecenderungan untuk mengambil risiko secara negatif memengaruhi niat 
wirausaha, sementara itu kepercayaan diri dan kebutuhan untuk berprestasi 
secara positif memengaruhi konstruk. 

Karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yakni adalah 
karakteristik yang mampu untuk bersaing. Dalam hal ini dikatakan memiliki 
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keunggulan bersaing dalam menjalankan bisnis. Menurut David (1996), 
beberapa karakter yang harus dimiliki seorang wirausaha seperti yang 
digambarkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.2: Karakteristik/Profil Wirausaha Menurut David (1996) 

 

Menurut Mc. Clelland, terdapat 9 indikator yang menunjukkan karakteristik 
dari seorang wirausaha meliputi: 

1. Adanya keinginan untuk memiliki prestasi. Keinginan ini merupakan 
motivasi seseorang untuk mengarahkan perilaku kepada tujuan yang 
diinginkan. 

2. Bertanggungjawab. Seorang wirausaha memiliki rasa tanggung jawab 
yang tinggi mulai dari penggunaan sumber daya, proses dan hasil 
yang didapat, 

3. Memiliki kemampuan untuk menetapkan risiko-risiko dalam bisnis. 
4. Memiliki persepsi atas keberhasilan/optimis pada keberhasilan 
5. Memiliki kemampuan untuk melihat dampak yang dihasilkan dari 

setiap aktivitas yang dilakukan. Mempelajari melalui fakta yang 
dikumpulkan dan dinilai. 

6. Energik dibandingkan rata-rata orang pada umumnya.  
7. Berorientasi terhadap masa depan. Wirausaha selalu berpikir tentang 

impian, membuat perencanaan dan mengantisipasi kondisi masa 
depan. 

8. Memiliki keterampilan dalam perorganisasian sumber daya yang 
dimiliki. 

9. Menjunjung tinggi prestasi atas pekerjaan bukan pada keuntungan 
semata. Hal ini dikarenakan prestasi akan menunjukkan ketercapaian 
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terhadap tujuan yang ditetapkan dan dianggap sebagai pembuktian 
terhadap kompetensi yang dimiliki. 

Menurut Mulyadi (2011), sifat-sifat seorang wirausaha dapat dijelaskan 
sebagai berikut:  

1. Percaya diri 
Kepercayaan diri adalah sikap dalam keyakinan seseorang dalam 
melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Kepercayaan diri 
berpengaruh pada gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, 
ketekunan, semangat kerja keras, dan kegairahan berkarya. 

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.  

3. Keberanian mengambil risiko 
Kemauan dan kemampuan untuk mengambil risiko merupakan salah 
satu nilai utama dalam kewirausahaan. Keberanian menanggung 
risiko tergantung pada daya tarik setiap alternatif, persediaan untuk 
rugi, dan kemungkinan relatif untuk sukses atau gagal. Kemampuan 
untuk mengambil risiko ditentukan oleh keyakinan diri, kesediaan 
untuk menggunakan kemampuan, dan kemampuan untuk menilai 
risiko. 

4. Kepemimpinan 
Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat 
kepemimpinan. Kepemimpinan kewirausahaan memiliki sifat-sifat 
kepeloporan, keteladanan, tampil berbeda, mampu berpikir divergen 
dan konvergen. 

5. Keorisinalan 
Keorisinalan mempunyai unsur-unsur inovatif, kreatif, dan fleksibel. 
Keinovasian adalah kemampuan untuk bertindak yang baru dan 
berbeda. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan 
berbeda. Rahasia kewirausahaan dalam menciptakan nilai tambah 
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barang dan jasa terletak pada penerapan kreativitas dan keinovasian 
untuk memecahkan persoalan dan meraih peluang yang dihadapi 
setiap hari. 

6. Berorientasi ke masa depan 
Berorientasi ke masa depan adalah perspektif, selalu mencari 
peluang, tidak cepat puas dengan keberhasilan, dan berpandangan 
jauh ke depan. Pada tingkah laku kewirausahaan tergambar dalam 
kepribadian, kemampuan hubungan, kemampuan pemasaran, 
keahlian mengatur, dan sikap terhadap uang. Kepribadian wirausaha 
tercermin dalam kreativitas, disiplin diri, kepercayaan diri, 
keberanian menghadapi risiko, dan dorongan dari kemauan yang kuat 
(Mulyadi, 2011).  
Daya kreatif seorang wirausaha terlihat pada kemampuan untuk 
mengelola gagasan-gagasan bisnis menjadi peluang bisnis baru untuk 
mengembangkan bisnis. 

 

2.8 Prinsip - Prinsip Kewirausahaan 
Seorang yang kreatif inovatif, tidak akan kehabisan ide untuk mengembangkan 
bisnisnya. Sehingga ketika di pasar produk yang ditawarkan sudah mulai 
jenuh, maka bisa membuat atau mengembangkan produk yang baru untuk 
ditawarkan kembali. Pembaharuan produk, dan proses sebagai hasil kreatif 
akan mengurangi tingkat kejenuhan pasar akan produk kita, bahkan akan 
semakin membuat konsumen menjadi loyal dengan produk kita.  

Selain karakteristik di atas, proses kepemimpinan, motivasi/semangat 
berprestasi, rasa percaya diri, dan karakteristik pribadi lainnya juga menjadi 
salah satu karakteristik yang dominan dalam diri seorang wirausaha (Maisaroh, 
2019). 
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Menurut Sunarya, Sudaryono dan Asep (2011), terdapat 12 prinsip dalam 
berwirausaha, antara lain: 

1. Sikap jangan takut gagal 
Dalam berwirausaha sikap berani dan tidak takut akan kegagalan 
merupakan salah satu fundamental untuk mendorong jiwa wirausaha 
menjadi lebih kredibel dalam menghadapi segala kondisi. Wirausaha 
yang sukses merupakan cerminan sikap dari ketidak takutan akan 
sebuah kegagalan yang menerpa dirinya. 

2. Penuh semangat 
Seorang wirausaha sebaiknya memiliki gairah semangat yang besar 
untuk menjalankan usahanya. Tujuan utama seorang wirausaha dalam 
memulai usahanya bukan hanya berorientasi pada hasil, melainkan 
lebih menghargai semangat dalam menjalani prosesnya. Dengan 
semangat yang besar, tujuan yang akan dicapai terasa lebih dekat dan 
menantang untuk meraihnya. 

3. Kreatif dan inovatif 
Tingkat imajinasi dan pemikiran daya cipta yang handal merupakan 
modal utama seorang wirausahawan. Kreativitas sangat dibutuhkan 
untuk mendorong perkembangan usaha sekaligus didukung dengan 
pemikiran yang berhubungan akan hal-hal yang bersifat kebaharuan 
atau inovasi. 

4. Bertindak penuh perhitungan dalam mengambil risiko 
Memperhitungkan segala kondisi untuk meminimalisir tingkat risiko 
merupakan salah satu upaya yang dapat dijadikan pedoman untuk 
menjalankan dan mengembangkan usaha. Tindakan ini merupakan 
bentuk kepedulian seorang wirausaha dalam memantau 
perkembangan usahanya sehingga ada kesiapan dalam menanggung 
segala risiko yang didapat selama proses berwirausaha. 

5. Sabar, ulet, dan tekun 
Tetap sabar dan tekun merupakan hal yang penting dalam 
berwirausaha. Prakarsa ini diperlukan untuk menghadapi berbagai 
permasalahan, percobaan dan kendala selama proses menjalankan 
usaha. 
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6. Harus optimis 
Optimis merupakan modal usaha yang cukup penting untun 
memotivasi kesadaran diri seorang wirausahawan. Dengan sikap 
optimis, tentunya akan mendorong seseorang agar lebih yakin 
terhadap pekerjaan yang dikerjakan. 

7. Ambisius 
Seorang wirausaha harus memiliki ambisi yang besar dalam 
menjalankan segala bentuk usahanya. Sikap ini menandakan adanya 
target yang akan dicapai dalam memulai suatu usaha. 

8. Pantang menyerah 
Prinsip pantang menyerah merupakan salah satu bagian yang harus 
digunakan pada waktu tertentu. Sikap ini diperlukan di saat kondisi 
mendukung maupun kurang mendukung sebagai stimulus untuk 
meningkatkan gairah berwirausaha. 

9. Peka terhadap pasar 
Kepekaan terhadap kondisi pasar atau dapat membaca peluang pasar 
adalah prinsip mutlak yang harus dimiliki wirausaha. Peluang pasar 
sekecil apapun harus dapat diidentifikasi dengan baik sehingga dapat 
mengambil peluang tersebut dengan baik. 

10. Berbisnis dengan standar etika 
Wirausaha harus memegang standar etika yang berlaku secara umum. 
Standar etika merupakan rujukan untuk melakukan usaha sesuai 
dengan peraturan yang berlaku dan memiliki standarisasi yang jelas 
terkait perlindungan konsumen. Prinsip tersebut merupakan pedoman 
penting untuk menjalankan segala aktivitas dalam berwirausaha. 

11. Mandiri 
Prinsip kemandirian merupakan panduan dalam berwirausaha dengan 
segala bentuk dan jenis usahanya. Mandiri dalam banyak hal adalah 
kunci penting agar dapat menghindari ketergantungan dari pihak-
pihak yang memiliki kepentingan atas usaha yang dijalankan. 

12. Jujur 
Sikap jujur merupakan hal penting yang harus dimiliki seorang 
wirausaha. Implementasi kejujuran berhubungan dengan sikap kita 
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terhadap pelanggan dan pemasok, juga kepada seluruh pemangku 
kepentingan usaha. 

Soal-Soal Latihan (Diskusi) 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kompetensi, dan sebutkan 
minimal 3 (tiga) kompetensi yang harus dimiliki seorang wirausaha? 

2. Apa yang dimaksud dengan kreativitas? 
3. Jelaskan ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian kreatif dan 

inovatif? 
4. Jelaskan alasan mengapa seseorang cenderung tidak mau 

berwirausaha? 
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Impian adalah sebagai sumber 

motivasi? 
6. Mengapa impian dianggap dapat menjadikan hidup lebih mudah 

untuk dijalani? 
7. Jelaskan konsep Be-Do-Have? 
8. Gambarkan dan jelaskan perkembangan kompetensi wirausaha 

menurut Mulyadi? 
9. Karakter seperti apa yang harus dimiliki seorang wirausaha menurut 

Zimmerer dan Norman? 
10. Salah satu sifat seorang wirausaha adalah berorientasi pada tugas dan 

hasil. Jelaskan? 
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Bab 3 

Pengembangan Potensi Diri 

 

 

 
A. Deskripsi Singkat Isi Bab 3 

Pada bab ini akan membahas tentang potensi diri, di mana sub-sub 
yang dibahas antara lain pengertian potensi, potensi diri, ciri-ciri 
potensi diri, jenis-jenis potensi diri, pentingnya penilaian potensi diri, 
pengertian pengembangan potensi diri dan tujuan dan manfaat 
pengembangan diri. 

B. Relevansi 
Relevansi pembahasan pengertian potensi diri dengan hakikat dan 
konsep wirausaha di perguruan tinggi atau kampus, agar 
mendapatkan gambaran dan pemahaman akan bagaimana 
menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan meningkatkan 
aktivitas wirausaha dengan memahami tentang potensi diri yang 
nantinya dapat menjadi sumber kesuksesan dalam berwirausaha. 

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 
Mata kuliah kewirausahaan adalah merupakan salah satu komponen 
pendukung untuk kemandirian seseorang didorong dengan semangat, 
sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani suatu 
kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta 
menerapkan cara kerja dalam menemukan produk baru dengan 
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meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang 
lebih baik atau memperoleh keuntungan yang besar.  
Jadi wirausaha itu mengarah kepada seseorang yang melakukan 
usaha atau aktivitas mandiri dengan segala kemampuan yang 
dimilikinya. Adapun kewirausahaan menunjuk kepada sikap mental 
yang dimiliki seseorang wirausaha dalam melaksanakan kegiatan, 
sehingga mengarahkan kepada mahasiswa untuk menciptakan sesuatu 
yang baru, berbeda dari yang lain atau mampu menciptakan sesuatu 
yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.  
Wirausahawan merupakan orang yang menjalankan usaha atau 
perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi, oleh karena itu 
wirausaha perlu memiliki kesiapan mental baik untuk menghadapi 
keberuntungan ataupun kerugian. 

 

3.1 Pengertian Potensi 
Potensi secara harfiah dapat diartikan sebagai kemampuan atau kekuatan atau 
kesanggupan atau daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. 
Potensi ini dapat dimiliki oleh siapa pun, baik secara individu maupun 
kelompok. Pada tingkatan individu, istilah yang sering digunakan dalam 
potensi diri, sedangkan pada tingkatan kelompok dapat diartikan sebagai 
potensi kelompok atau massa. 

Potensi berasal dari bahasa Inggris to potent yang artinya keras, atau kuat. 
Istilah lain potensi dapat disebut kemampuan, kekuatan, kesanggupan, atau 
daya, baik sudah terwujud atau belum terwujud, tetapi belum optimal. Menurut 
Wiyono, (2006) Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu 
yang masih terpendam di dalamnya yang menunggu untuk diwujudkan 
menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut.  

Potensi menurut Yung (2003) adalah kemampuan manusia yang belum 
digunakan secara maksimal. Potensi sangat berkaitan dengan hakikat manusia 
yaitu sebagai makhluk bertakwa, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk 
berpotensi. Jalaludin (2000) “Potensi dalam ilmu Islam disebut fitrah yang 
berarti kekuatan asli yang terpendam di dalam diri manusia yang dibawanya 
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sejak lahir, yang akan menjadi pendorong serta penentu bagi kepribadiannya 
serta yang dijadikan alat untuk pengabdian dan ma’rifatullah”.  

Sedangkan menurut Pihadhi (2004) potensi dapat disebut sebagai kekuatan, 
energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum 
dimanfaatkan secara optimal. Menurut Majdi (2007) potensi adalah sesuatu 
yang dapat kita kembangkan. Menurut Wibowo (2007) minimal ada empat 
kategori potensi yang terdapat dalam diri manusia sejak lahir yaitu, potensi 
otak, emosi, fisik dan spiritual dan semua potensi ini dapat dikembangkan pada 
tingkat yang tidak terbatas. 

Jalaluddin (2000) secara garis besarnya membagi potensi manusia menjadi 
empat, yang secara fitrah sudah dianugerahkan Allah kepada manusia, yaitu 
sebagai berikut: 

1. Hidayah al-Gharizziyah/wujdaniyah (naluri) 
Potensi naluriah disebut juga dengan istilah hidayah wujdaniyah 
yaitu potensi manusia yang berwujud insting atau naluri yang 
melekat dan langsung berfungsi pada saat manusia dilahirkan di 
muka bumi ini. Potensi ini dapat dikatakan sebagai suatu kemampuan 
berbuat tanpa melalui proses belajar mengajar (Muhaimin dan Abdul 
Mujib, 1993).  
Dalam potensi ini memberikan dorongan primer yang berfungsi 
untuk memelihara keutuhan dan kelanjutan hidup manusia. Di antara 
dorongan itu adalah insting untuk memelihara diri seperti makan 
minum, dorongan untuk mempertahankan diri seperti nafsu marah 
dan dorongan untuk mengembangkan diri. Dorongan ini contohnya 
adalah naluri seksual. 

2. Hidayah al-Hissiyyah (indra) 
Secara umum manusia memiliki lima indera dengan sebutan panca 
indera yaitu indera yang berjumlah lima. Potensi yang Allah berikan 
kepada manusia dalam bentuk kemampuan indriawi sebagai 
penyempurnaan potensi yang pertama. Panca indera ini merupakan 
jendela komunikasi untuk mengetahui lingkungan kehidupan 
manusia, sehingga dari sini manusia akan mendapatkan ilmu dan 
pengetahuan. Potensi indriawi yang umum dikenal itu berupa indera 
penciuman, perabaan, pendengar dan perasa.  
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Namun, di luar itu masih ada sejumlah alat indera dengan 
memanfaatkan alat indera lain yang sudah siap (Jalaluddin, 2000). 

3. Hidayah al-Aqliyah (akal) 
Potensi akal memberi kemampuan kepada manusia untuk memahami 
simbol-simbol hal-hal yang abstrak, menganalisis, membandingkan 
maupun membuat kesimpulan dan akhirnya memilih maupun 
memisahkan antara yang benar dan yang salah. Potensi akal ini 
sebagai organ yang ada dalam manusia yang untuk membedakan 
antara manusia dengan makhluk yang lain. Akal sebagai potensi 
manusia dalam pandangan Islam itu berbeda dengan otak. Akal di 
sini diartikan sebagai daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia. 
Akal dalam Islam merupakan ikatan dari tiga unsur, yaitu pikiran, 
perasaan dan kemauan. Bila ikatan itu tidak ada, maka tidak ada akal 
itu.  
Akal diartikan juga sebagai sifat yang untuk memahami dan 
menemukan pengetahuan dan sebagai unsur pemahaman dalam diri 
manusia yang mengenal hakikat segala sesuatu. Terkadang akal ini 
disebut kalbu jasmaniah, yang ada dalam dada, sebab antara kalbu 
jasmani dengan latifah amaliyah mempunyai hubungan unik. 

4. Hidayah Diniyah (keagamaan) 
Pada dasarnya dalam diri manusia sudah ada yang namanya potensi 
keagamaan, yaitu dorongan untuk mengabdi kepada sesuatu yang 
dianggapnya memiliki kekuasaan yang lebih tinggi Dalam Islam 
potensi yang hubungannya dengan keagamaan disebut fitrah, yaitu 
kemampuan yang telah Allah ciptakan dalam diri manusia, untuk 
mengenal Allah.  
Inilah bentuk alami yang dengannya seorang anak tercipta dalam 
rahim ibunya sehingga dia mampu menerima agama yang hak. 
Potensi fitrah (keagamaan) merupakan bawaan alami. Artinya ia 
merupakan sesuatu yang melekat dalam diri manusia (bawaan), dan 
bukan sesuatu yang diperoleh melalui usaha (muktasabah). 
Potensi fitrah pada intinya sudah diterima dalam jiwa manusia sendiri 
dan merupakan potensi yang hebat, energi dahsyat yang tidak 
ditundukkan oleh kekuatan lahiriah yang konkret apabila ia 
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dikerahkan, diarahkan dan dilepaskan secara wajar menurut apa yang 
telah diterapkan. Bentuk potensi ini menunjukkan bahwa manusia 
sejak asal kejadiannya membawa potensi beragama yang lurus dan 
ini merupakan fondasi dasar dalam agama Islam untuk mengarahkan 
potensi-potensi yang ada dari insting, indriawi dan aqli. 

Sedangkan menurut Fuad Nashori (2003) manusia memiliki beragam potensi 
di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Potensi Berpikir 
Manusia memiliki potensi berpikir. Sering kali Allah menyuruh 
manusia untuk berpikir, maka berpikir. Logikanya orang hanya 
disuruh berpikir karena ia memiliki potensi berpikir. Maka, dapat 
dikatakan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk belajar 
informasi - informasi baru, menghubungkan berbagai informasi, serta 
menghasilkan pemikiran baru.  

2. Potensi Emosi 
Potensi yang lain adalah potensi dalam bidang afeksi/emosi. Setiap 
manusia memiliki potensi cita rasa, yang dengannya manusia dapat 
memahami orang lain, memahami suara alam, ingin mencintai dan 
dicintai, memperhatikan dan diperhatikan, menghargai dan dihargai, 
cenderung kepada keindahan.  

3. Potensi Fisik 
Adakalanya manusia memiliki potensi yang luar biasa untuk 
membuat gerakan fisik yang efektif dan efisien serta memiliki 
kekuatan fisik yang tangguh. Orang yang berbakat dalam bidang fisik 
mampu mempelajari olah raga dengan cepat dan selalu menunjukkan 
permainan yang baik.  

4. Potensi Sosial 
Pemilik potensi sosial yang besar memiliki kapasitas menyesuaikan 
diri dan memengaruhi orang lain. Kemampuan menyesuaikan diri 
dan memengaruhi orang lain didasari kemampuan belajarnya, baik 
dalam dataran pengetahuan maupun ketrampilan. 
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Maslow (2010) dalam bukunya yang terkenal Motivation and Personality 
mengatakan bahwa manusia dengan potensinya akan memenuhi kebutuhan 
hidup yang terdiri atas lima tahapan.  

Tahapan itu sebagai berikut: 

1. Physiological Need: Kebutuhan fisik misalnya kebutuhan akan 
sandang, papan, pangan, seks, udara, air. 

2. Security Need: Kebutuhan rasa aman misalnya ketenteraman, 
kepastian, keteraturan, keselamatan kerja, asuransi, perasaan ingin 
dekat dengan orang kuat. 

3. Social Need: Sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang 
lain. 

4. Esteem Need: Kebutuhan akan penghargaan atas prestasi, kekuatan, 
kebebasan, kepintaran seseorang. 

5. Self Actualization: Kemampuan seseorang untuk menunjukkan 
potensi dirinya. Tetapi tidak semua orang dapat melakukan hal ini. 
Orang sukses adalah orang yang mampu menunjukkan potensinya. 

Maslow mengemukakan ciri-ciri orang mengaktualisasikan diri sebagai 
berikut: 

1. Melihat hidup secara jernih apa adanya, tidak emosional. 
2. Mampu meramal apa yang akan terjadi dengan jitu. 
3. Rendah hati, sabar. 
4. Membaktikan dari pada tugas dengan bekerja keras. 
5. Kreatif, produktif, fleksibel, berani, spontan. 

 

3.2 Pengertian Potensi Diri 
Menurut Sri Habsari (2005) Potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan 
yang dimiliki oleh seseorang baik fisik maupun mental dan mempunyai 
kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana 
yang baik.  
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Menurut Calhoun & Acoccle (1990) potensi diri merupakan bagian diri yang 
memengaruhi setiap aspek pengalaman, baik itu pikiran, perasaan, persepsi 
dan tingkah laku individu.  

Suprapti dkk (2001) membagi potensi diri sebagai berikut: 

1. Kemampuan dasar seperti tingkat intelegensia, kemampuan abstraksi, 
logika, daya tangkap. 

2. Sikap kerja seperti ketekunan, ketelitian, tempo kerja, dan daya tahan 
terhadap stres. 

3. Kepribadian, yaitu pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan 
serta kebiasaan seseorang baik jasmaniah, mental, rohani, emosional, 
sosial, yang terwujud dalam bentuk tingkah laku. 

Dengan demikian potensi diri dapat diartikan sebagai kemampuan yang 
dimiliki oleh seseorang yang belum digunakan atau dimanfaatkan secara 
optimal. Pemanfaatan yang belum optimal ini masih memungkinkan adanya 
pengembangan diri. Sehingga tidak ada batasan secara pasti. 

 

3.3 Ciri-Ciri Potensi Diri 
La Rose (dalam Sugiharso dkk, 2009) berpendapat bahwa orang yang 
memiliki potensi terdapat ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Gemar belajar dan mau melihat kekurangan dirinya. 
2. Mempunyai sikap yang luwes. 
3. Berani melakukan perubahan secara total untuk perbaikan. 
4. Tidak mau menyalahkan orang lain ataupun keadaan. 
5. Mempunyai sikap yang tulus bukan licik. 
6. Mempunyai rasa tanggung jawab. 
7. Menerima kritik saran dari luar dirinya. 
8. Memiliki jiwa optimistis dan tidak mudah putus asa. 
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3.4 Jenis-Jenis Potensi Diri 
Menurut Wiyono di dalam bukunya yang berjudul My Potensi menjelaskan 
jenis-jenis potensi diri sebagai berikut: 

1. Akal Pikiran (Otak Manusia) 
Para ahli Psikologi sepakat bahwa otak manusia adalah sumber 
kekuatan yang luar biasa dan dahsyat yang tidak dimiliki oleh 
makhluk lainya. Mereka mengklasifikasikan otak menjadi dua 
klasifikasi yaitu otak kiri dan otak kanan. Secara ringkas otak kiri 
berfungsi untuk menghafal, mengingat, logika/berhitung, 
menganalisis, memutuskan, dan bahasa.  
Sedangkan otak kanan berfungsi untuk melakukan aktivitas 
imajinasi/intuisi, kreasi/kreativitas, inovasi, seni. Secara umum 
manusia yang dilahirkan normal di dunia ini telah diberikan Allah 
SWT kemampuan-kemampuan dasar tersebut. Tugas otak tersebut 
akhirnya adalah melakukan kegiatan berpikir yaitu berpikir untuk 
menghasilkan karya nyata melalui bahasa, logika, intuisi, dan 
kreativitasnya. Jadi otak manusia ada sumber kekuatan manusia 
untuk menghasilkan karya melalui proses berpikir. 

2. Hati yang halus (Latiful Qalbi) 
Hati ibaratnya cermin dan berfungsi untuk diri kita, apakah diri kita 
manusia cantik/baik atau buruk, setengah baik atau setengah buruk, 
dsb. Hati tempat berkaca tentang hal-hal yang baik dan yang buruk, 
untuk menilai apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk dan hati 
tidak dapat dibohongi betapa pun seseorang mengatakana bahwa 
yang orang lain lakukan itu benar dan baik.  
Padahal hati mengatakan bahwa perbuatan itu sebenarnya dikatakan 
buruk atau tidak benar oleh hati seseorang. Itulah hati yang telah 
sampai pada fitrah atau bersih suci sehingga mampu berfungsi 
sebagai radar untuk mendeteksi segala macam situasi, keadaan, dan 
kejadian. 
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3. Indera 
Secara umum kita dapat mengenali potensi indera manusia yang 
disebut dengan panca indera yaitu indera yang berjumlah lima. 
Kelima indera tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Mata 

Mata adalah sebagai indera manusia yang sangat penting dalam 
hidup ini. Mata kita dapat melihat benda-benda ciptaan Allah 
SWT yang tersebar di bumi dan di langit. Dengan mata manusia 
dapat mengembangkan potensi dirinya untuk mengamati dan 
meneliti sehingga akan melahirkan ilmu-ilmu baru. 

b. Telinga 
Telinga adalah indera manusia yang berfungsi untuk 
mendengarkan. Dengan mendengarkan manusia bisa 
mendapatkan berbagai informasi, ilmu, maupun kabar berita. 
Bagaimanapun memanfaatkan indera telinga juga akan 
tergantung pengaruh dominan dan nafsu seseorang. Dengan 
telinga dapat melakukan komunikasi dengan lancar, 
mendengarkan seruan-seruan keagamaan, kebaikan, dsb. Telinga 
yang mampu mendengarkan suara adalah suatu karunia Allah 
yang besar dan wajib di syukuri. Bayangkan apabila telinga tidak 
mampu mendengar lagi, pasti kesulitan-kesulitan komunikasi dan 
hidup secara umum mulai terganggu. 

c. Hidung 
Hidung adalah indera manusia yang berfungsi untuk mencium 
bau. Dengan mencium manusia bisa membedakan berbagai jenis 
bau sehingga dapat melakukan identifikasi terhadap obyek yang 
dicium. Dengan kemampuan untuk membedakan bau, maka 
dengan kemampuan otak, manusia dapat membuat kesimpulan-
kesimpulan yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi 
yang berguna. 

d. Lidah 
Lidah adalah indera yang sangat banyak dan sangat menentukan 
dalam hidup ini. Dengan lidah kita dapat merasakan makanan 



56 Kewirausahaan 

dan minuman apakah manis, pahit, asem, asin, dll. Dengan 
kemampuan ini lidah dapat membantu mengidentifikasi rasa 
produk baik yang akan dijual maupun yang akan dikonsumsi agar 
rasa bisa dengan sesuai dengan selera. 

e. Tangan 
Tangan dapat berfungsi untuk meraba berbagai obyek fisik, 
kegiatan meraba juga sangat dipengaruhi oleh niat dan motivasi 
seseorang yang melakukannya. Niat dan motivasi seseorang juga 
akan tergantung dari nafsu yang dominan dalam dirinya. Nafsu 
baik akan memerintahkan tangan untuk meraba yang 
diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan yang berlaku.  
Sedangkan nafsu tidak baik atau hawa nafsu akan memerintahkan 
tangan untuk meraba suatu walaupun itu dilarang oleh ketentuan 
hukum maupun agama. Oleh karena itu tangan perlu 
dikendalikan agar dapat digunakan untuk hal-hal yang membawa 
kebaikan dan manfaat hidup (Wiyono, 2004). 

 

3.5 Mengenali Potensi Diri 
Pada dasarnya setiap manusia memiliki kekuatan dan potensi masing-masing. 
Tapi sampai saat ini masih banyak yang belum menyadari potensi di dalam 
dirinya sendiri. Padahal potensi setiap orang sangat menunjang kesuksesan 
hidupnya jika diasah dengan baik (Asnawan, 2017) 

Berikut ini adalah cara mengetahui potensi diri, yaitu: 

1. Bidang apa saja yang kita senangi 
Sesuatu yang penuh gairah dan semangat kita lakukan. Tanpa harus 
diminta atau disuruh. Anda akan melakukannya secara sukarela tanpa 
dibayar, bahkan anda mau mengeluarkan uang untuk apa yang anda 
lakukan. Inilah yang disebut dengan hobi. Seseorang yang punya 
hobi tertentu akan melakukannya dengan sepenuh hati.  
Misalnya orang yang hobi memelihara tanaman, dia rajin menyiram 
dan merawat tanaman setiap hari. Dia rela mengeluarkan uang berapa 
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pun untuk membeli tanaman, pupuk, alat-alat dan semacamnya. Hobi 
bisa membawa kebahagiaan dan juga penghasilan. 

2. Bertanya kepada orang terdekat 
Orang yang paling tahu diri anda adalah orang terdekat. Bisa orang 
tua, kakak- adik, saudara, keluarga, atau teman. Merekalah yang tahu 
tentang diri anda dari kecil sampai dewasa. Jadi mereka tahu apa 
potensi diri anda. Terkadang kita tidak menyadari potensi yang kita 
miliki, perlu orang lain untuk membantu menyadarkan. 

3. Mencoba hal-hal baru 
Begitu banyak yang bisa kita lakukan di dunia ini. Wawasan, 
pergaulan dan keberanian yang terbataslah yang menghambat kita 
untuk melakukannya. Kita bisa mencoba hal-hal baru yang belum 
pernah kita lakukan. Dengan mencoba banyak hal, mungkin kita akan 
menemukan potensi diri yang selama ini tersembunyi. 

4. Banyak membaca, melihat dan merasakan 
Dengan begitu akan banyak informasi dan pengetahuan yang 
bertambah. Bacaan dan tontonan yang kita sukai itu bisa jadi adalah 
sebuah potensi. Jika anda suka membaca perkembangan dunia 
komputer, internet dan semacamnya. Anda bisa menjadi ahlinya, 
asalkan terus konsisten untuk menambah pengetahuan. 

5. Kenali diri sendiri 
Coba buat daftar pertanyaan, seperti: apa yang membuat anda 
bahagia; apa yang anda inginkan dalam hidup ini; apa kelebihan dan 
kekuatan anda; dan apa saja kelemahan anda. Kemudian jawablah 
pertanyaan ini secara jujur dan objektif. Mintalah bantuan keluarga 
atau sahabat untuk menilai kelemahan dan kekuatan anda. 

6. Tentukan tujuan hidup 
Tentukan tujuan hidup anda baik itu tujuan jangka waktu pendek 
maupun jangka panjang secara realistis. Realistis maksudnya yang 
sesuai dengan kemampuan dan kompetensi anda. Menentukan tujuan 
yang jauh boleh aja asal diikuti oleh semangat untuk mencapainya. 
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7. Kenali motivasi hidup 
Setiap manusia memiliki motivasi tersendiri untuk mencapai tujuan 
hidupnya. Coba kenali apa motivasi hidup anda, apa yang bisa 
melecut semangat anda untuk menghasilkan karya terbaik, dll. 
Sehingga anda memiliki kekuatan dan dukungan moril dari dalam 
diri untuk menghasilkan yang terbaik. 

 

3.6 Hambatan - Hambatan Dalam 
Pencapaian potensi Diri 
Menurut Mike Woodcook dan Dave Francis (1979), hambatan-hambatan 
pengembangan potensi diri tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1: Hambatan Pengembangan Potensi Diri 

Keterangan Ciri - Ciri Pelaku 

Ketidakmampuan mengatur 
diri 

Melalaikan kesehatan fisik, hidup tidak 
teratur, tidak menerima suatu kegagalan, 
merasa diri lemah 

Nilai pribadi yang tidak jelas 

Tidak mempermasalahkan nilai, 
bertindak berbeda dari nilai yang dianut, 
mengambil sikap pasif terhadap 
kehidupan, menghindari umpan balik, 
menghindari tanggung jawab 

Tujuan pribadi yang tidak jelas 

Tidak mempunyai tujuan pribadi, 
cenderung mengubah arah, tidak 
mengukur kemampuan, menghindari 
risiko, tidak punya keseimbangan 
pribadi, tidak mempunyai tujuan jelas 

Pribadi yang kerdil 

Menghindari tanggung jawab untuk 
belajar, menghindari tantangan, tidak 
menguji diri, menyembunyikan 
perasaannya, menghindari umpan balik 
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Kemampuan yang tidak 
memadai untuk memecahkan 
masalah 

Mempunyai masalah yang tidak 
terselesaikan, menggunakan teknik yang 
kurang tepat, pendekatan yang tidak 
sistematis 

Kreativitas rendah 

Menghindari risiko, tidak belajar dari 
kesalahan, puas dengan kedudukan yang 
ada, cenderung tidak menyelesaikan 
tugas, tidak yakin akan kemampuan diri 

Wibawa rendah 

Merasa kurang dihargai, kurang bisa 
mengungkapkan pendapat, citra diri 
rendah, tidak mampu mengatur diri 
sendiri dan tidak mampu mengatur orang 
lain 

Kemampuan pemahaman 
manajerial rendah 

Kurang menganalisis kemampuan 
sendiri, mengikuti saja gaya yang sudah 
umum, menciptakan suasana kerja yang 
negatif 

 

3.7 Pentingnya Pengembangan Potensi 
Diri 
Pengembangan diri adalah suatu proses meningkatkan kemampuan atau 
potensi, dan kepribadian, serta sosial-emosional seseorang agar terus tumbuh 
dan berkembang (Marmawi, 2009). Pengembangan diri berarti 
mengembangkan bakat yang dimiliki, mewujudkan impian-impian, 
meningkatkan rasa percaya diri, menjadi kuat dalam menghadapi percobaan, 
dan menjalani hubungan yang baik dengan sesamanya. Hal ini dapat dicapai 
melalui upaya belajar dari pengalaman, menerima umpan balik dari orang lain, 
melatih kepekaan terhadap diri sendiri maupun orang lain, mendalam 
kesadaran, dan mempercayai usaha hati. (Tarmudji, 1998). 

Memiliki karir yang sejalan dengan passion tentu menjadi harapan bagi 
sebagian besar orang. Namun, ketidakmampuan mengelola dan 
mengembangkan potensi diri untuk berkarir sesuai dengan passion akan 
berdampak pada beragam permasalahan dalam pekerjaan. Perasaan tidak 
nyaman dalam bekerja, dorongan untuk berpindah-pindah pekerjaan. Hal 
tersebut akan berdampak buruk bagi pengembangan karir seseorang. 
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Kebanyakan orang gagal memiliki karir yang cemerlang karena 
ketidakmampuan mereka dalam mengenali potensi diri apalagi 
mengembangkannya. Maka penting untuk menemukan kesesuaian diri dan 
pekerjaan, Setiap orang memiliki potensi diri yang berbeda. Semua potensi 
tersebut bila dikembangkan dengan maksimal dapat menjadi peluang besar 
bagi karier. 

 

3.8 Tujuan dan Manfaat Pengembangan 
Potensi Diri 
Tujuan dan manfaat yang akan diperoleh baik sebagai individu maupun 
instansi yang organisasi atau perusahaan, sebagai berikut: 

1. Bagi Individu: 
a. Memberikan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan atau 

kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri. 
b. Mengetahui kemampuan yang masih perlu ditingkatkan. Dengan 

mengetahui kekuatan dan kelemahan akan diketahui mana 
potensi yang akan ditingkatkan mana yang harus dihilangkan 
atau paling tidak mi kurangi. 

c. Mengetahui bidang kerja yang sesuai dengan kemampuan yang 
dimiliki. 

2. Bagi Perusahaan atau Instansi: 
a. Memberi gambaran yang jelas tentang kemampuan seseorang 

atau karyawan. 
b. Sebagai referensi untuk penempatan SDM 
c. Sebagai referensi dalam human resource planning dan career 

planning. 
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3.9 Cara Pengembangan Potensi Diri 
Untuk mengembangkan potensi diri manusia harus mampu mendayagunakan 
kreativitas yang dimiliki seseorang. Perlu diketahui bahwa setiap orang 
mempunyai potensi untuk kreatif walaupun berbeda tingkat kreativitasnya. 
Jika melihat sejarah orang-orang besar dunia, mereka begitu kreatif sejak awal 
massa remaja. Kreativitas yang dikembangkan sejak dini membuktikan talenta 
yang brilian. 

Suatu hal yang perlu diingat, bahwa kreativitas tidak muncul begitu saja, 
namun membutuhkan kondisi yang merangsang terutama dorongan dari diri 
seseorang sendiri, dukungan dan manfaatkan fasilitas lingkungan. Jika 
memiliki kecerdasan yang baik dan didukung dengan kreativitas yang tinggi, 
seseorang semakin mahir mempergunakan kecerdasan secara efektif dan 
mampu menghasilkan gagasan yang luar biasa secara tepat. 

Kreativitaslah yang memunculkan bakat seseorang beserta kelebihan yang 
dimilikinya. Dengan kata lain, kreativitaslah jalan bagi seseorang untuk 
menemukan dan mengembangkan potensi diri seseorang yang sesungguhnya 
kini bergantung pengetahuan, bagaimana mengembangkan menjadi pribadi 
yang baik (Surya, 2010). 

Steven Covey menyatakan cara menumbuhkan potensi diri dan kunci sukses 
seseorang adalah dengan melakukan tujuh kebiasaan, yaitu: 

1. Bertanggung jawab pada diri sendiri. 
2. Tentukan sendiri mana yang penting bagi anda. 
3. Kerjakan apa yang sudah diprioritaskan. 
4. Anggap diri anda berada dalam situasi cooperation (kerjasama) dan 

lakukan yang terbaik. 
5. Pahami orang lain maka orang lain akan memahami kita. 
6. Cari solusi yang lebih baik. 
7. Tantang diri anda sendiri secara berkesinambungan. 
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Menurut buku Be A Winner Like Me (Imelda, 2010), ada beberapa hal yang 
dapat mengembangkan dan melejitkan potensi diri di antaranya: 

1. Ketahuilah bakat dan kemampuan yang dimiliki 
Jika seseorang ingin berprestasi maksimal, ia harus melakukan hal-
hal yang sesuai dengan potensi dirinya, bukan hal-hal yang 
merupakan kelemahannya. Karena itu kenalilah kekuatan dan 
keunggulan yang dimiliki, maka digunakan untuk membuat 
perbedaan. Percayalah setiap manusia dilahirkan dengan sayap dan 
mempunyai kemampuan pergi lebih jauh daripada yang mungkin 
dibayangkan, dan untuk mengerjakan sesuatu di luar imajinasi terliar 
seseorang.  
Christopher Reeve berkata “Saya beruntung punya hidup petualangan 
dan menyenangkan selama 42 tahun. Saya punya kenangan dan 
prospek cerah di masa depan. Saya tidak punya alasan merasa rendah 
diri. Saya terlalu sibuk memanfaatkan diri sendiri”. 

2. Percaya pada diri sendiri 
Orang pertama yang harus percaya pada anda adalah diri sendiri. Jika 
anda tidak percaya pada diri anda sendiri jangan pernah berharap 
orang lain akan mempercayai anda. Cristian Nestell Bovee berkata 
“Anda boleh meragukan orang atau hal lainya, tetapi jangan pernah 
meragukan kemampuan anda”. Karena ketika orang mulai meragukan 
kemampuan sendiri kehidupan akan melalap dirinya sendiri. Bahkan 
orang menjadi lemah meskipun fisiknya kuat. 

3. Penggabungan antara kemampuan dengan usaha 
Memaksimalkan kemampuan usaha akan menghasilkan sebuah 
keberhasilan. Ya, paduan antara talenta dan kemampuan untuk terus 
maju di tengah kesulitan akan membuahkan keberhasilan. Sebaliknya 
potensi hebat tanpa disertai tindakan nyata tidak akan menghasilkan 
apa-apa. 
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Soal-Soal Latihan (Diskusi) 

1. Jelaskan pengertian potensi menurut pendapat beberapa pakar? 
2. Jelaskan 4 (empat) potensi yang terdapat pada diri manusia? 
3. Jelaskan tahapan-tahapan dalam memenuhi kebutuhan hidup 

berdasarkan potensi manusia (Maslow)? 
4. Jelaskan pengertian potensi diri menurut pendapat beberapa pakar? 
5. Jelaskan pembagian potensi diri? 
6. Jelaskan ciri-ciri orang yang memiliki potensi diri? 
7. Jelaskan jenis-jenis potensi diri? 
8. Jelaskan cara-cara mengetahui potensi diri? 
9. Jelaskan hambatan-hambatan dalam pencapaian potensi diri? 
10. Jelaskan tujuan dan manfaat pengembangan potensi diri? 
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Bab 4 

Konsep Inovasi dan Kreativitas 
Dalam Kewirausahaan 

 

 

 
A. Deskripsi Singkat Isi Bab 4 

Pada bab ini akan membahas tentang konsep inovasi dan kreativitas 
dalam kewirausahaan, dimana sub-sub yang dibahas antara lain 
konsep inovasi, pengertian inovasi dan kreativitas, tujuan inovasi dan 
kreativitas, perbedaan inovasi dan kreativitas. 

B. Relevansi 
Relevansi pembahasan pengertian inovasi dan kreativitas di dalam 
wirausaha di perguruan tinggi atau kampus, agar mendapatkan 
gambaran dan pemahaman akan bagaimana menumbuh kembangkan 
jiwa kewirausahaan dan meningkatkan aktivitas wirausaha dengan 
memahami inovasi dan kreativitas yang nantinya dapat menjadi 
sumber kesuksesan dalam berwirausaha. 

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 
Mata Kuliah kewirausahaan adalah merupakan salah satu komponen 
pendukung untuk kemandirian seseorang didorong dengan semangat, 
sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani suatu 
kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta 
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menerapkan cara kerja dalam menemukan produk baru dengan 
meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang 
lebih baik atau memperoleh keuntungan yang besar.  
Jadi wirausaha itu mengarah kepada seseorang yang melakukan 
usaha atau aktivitas mandiri dengan segala kemampuan yang 
dimilikinya. Adapun kewirausahaan menunjuk kepada sikap mental 
yang dimiliki seseorang wirausaha dalam melaksanakan kegiatan, 
sehingga mengarahkan kepada mahasiswa untuk menciptakan sesuatu 
yang baru, berbeda dari yang lain atau mampu menciptakan sesuatu 
yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.  
Wirausahawan merupakan orang yang menjalankan usaha atau 
perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi, oleh karena itu 
wirausaha perlu memiliki kesiapan mental baik untuk menghadapi 
keberuntungan ataupun kerugian. 

 

4.1 Pengertian Inovasi dan Kreativitas 
Seiring perkembangan dan pesatnya persaingan dalam berwirausaha menuntut 
wirausahawan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk 
atau jasa yang dimilikinya dalam rangka menyelaraskan kebutuhan konsumen 
yang semakin beragam dan tanpa batas. Manajemen adalah suatu kegiatan 
yang mengelola atau mengatur suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. 
Pada dasarnya manusia itu tidak lepas dari kegiatan manajemen dalam 
kesehariannya atau dalam kehidupannya, selalu melakukan pengelolaan 
waktunya atau dirinya. 

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena manajemen akan 
memberikan kemudahan dalam mencapai suatu tujuan organisasi tersebut. 
Namun, apabila tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan dalam 
mencapainya akan lebih sulit, begitu pula dalam pemasaran atau marketing. 
Manajemen merupakan ilmu dan seni yang terdapat 4 utama fungsi yaitu 
dalam manajemen: Perencanaan (planning), Pengorganisasian (Organizing), 
Pengarahan (Acuating) dan Pengawasan (Controling). 
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Inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang 
baru ke dalam situasi yang baru. Konsep kebaruan ini berbeda bagi 
kebanyakan orang karena sifatnya relatif (apa yang dianggap baru oleh 
seseorang atau pada suatu konteks dapat menjadi sesuatu yang merupakan 
lama bagi orang lain dalam konteks lain). 

Inovasi adalah memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru yang menambah 
atau menciptakan nilai-nilai manfaat (social/ekonomik) (Gde Raka,2001). 
Untuk menghasilkan perilaku inovatif seseorang harus melihat inovasi secara 
mendasar sebagai proses yang dapat dikelola (John Adair,1996). 

Kata Inovasi sendiri diartikan berbeda-beda oleh beberapa ahli. Dalam arti luas 
inovasi tidak hanya menyangkut masalah produk, akan tetapi dapat juga 
berupa ide, cara - cara maupun obyek yang dipersiapkan oleh seseorang untuk 
menjadikan sesuatu yang baru. Inovasi sering dikaitkan dengan perubahan 
yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Akan 
tetapi, dalam konteks pemasaran & perilaku konsumen, dapat juga dikaitkan 
dengan produk maupun jasa yang sifatnya baru. 

Kata “baru” merujuk pada produk yang belum pernah ada sebelumnya di pasar 
dan baru dalam arti ada dalam hal yang berbeda yang merupakan 
penyempurnaan maupun perbaikan dari produk sebelumnya yang pernah 
ditemukan konsumen di pasar Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses”, 
atau “hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilitas, pengetahuan 
keterampilan (termasuk keterampilan teknologi) dan pengalaman guna 
menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memperbaiki nilai 
yang lebih berarti. 

Di bawah ini beberapa definisi tentang inovasi: 

1. Secara teknis, “inovasi” didefinisikan sebatas “memperkenalkan 
sesuatu yang baru;”. 

2. Inovasi: “Suatu ciptaan (perangkat atau proses baru) yang dihasilkan 
dari studi dan eksperimen; penciptaan sesuatu dalam pikiran tindakan 
memulai sesuatu untuk pertama kalinya; memperkenalkan sesuatu 
yang baru” (Wordnet). 

3. “Inovasi adalah kegiatan imajinatif yang dibuat sedemikian rupa 
sehingga menghasilkan hasil yang asli dan bernilai komersial” 
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4. “Inovasi. Sesuatu yang baru atau lebih baik, memiliki potensi yang 
dapat dipasarkan, termasuk: 
a. pengembangan aplikasi baru untuk teknologi yang ada; 
b. penyempurnaan teknologi yang ada; 
c. pengembangan aplikasi baru untuk teknologi yang ada. “ 

5. Inovasi adalah kata yang telah diturunkan dari bahasa Latin 
Innovationem, yang merupakan kata benda untuk tindakan inovasi. 
Innovare berasal dari inovasi bahasa Latin, yang berarti mengubah 
atau memperbarui. Menurut Rosenfeld, inovasi merupakan 
transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, 
tindakan menggunakan sesuatu yang baru.  
Sementara menurut Vontana (2009:20) inovasi diartikan sebagai 
kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru 
ataupun kombinasi baru dari cara - cara lama dalam mentransformasi 
antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen 
dan/atau pengguna, komunitas, sosietas dan lingkungan.  
Menurut Yogi dalam LAN (2007:115) inovasi biasanya erat 
kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan 
berkembang. 

Kemampuan inovasi seorang Wirausaha merupakan proses mengubah peluang 
suatu gagasan dan ide-ide yang dapat dijual. Oleh karena itu, jika seorang 
Wirausaha ingin sukses di dalam usahanya, ia harus membuat produk-
produknya dengan inovasi baru karena inovasi faktor penting dalam proses 
produk dan pelayanan. 

Dalam dunia bisnis pada zaman sekarang produk-produk dan pelayanannya 
tanpa adanya inovasi tidak akan berkembang, bahkan tidak akan sukses dalam 
berwirausaha. Pada praktiknya, produk yang dibuat seorang Wirausaha dari 
tahun ke tahun begitu-begitu saja tidak ada inovasi, juga peralatannya sudah 
tua. Wirausaha tersebut akan mengalami kegagalan dan kehancuran dalam 
menjalankan usahanya. 

Dalam era globalisasi persoalan yang muncul dari dunia bisnis dan 
perdagangan harus diantisipasi dengan inovasi-inovasi terhadap produk. 
Seorang Wirausaha merupakan inovator yang merasakan gerakan 
perekonomian pada zaman sekarang.  
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Untuk itu seorang wirausaha pada dasarnya dituntut untuk memiliki mitos 
dalam meningkatkan kemampuan inovasi di antaranya: 

1. Teknologi merupakan kekuatan pendorong terhadap inovasi dan 
kesuksesan. Teknologi memang merupakan salah satu sumber 
inovasi, akan tetapi bukanlah satu-satunya. Kenyataannya desakan 
pasar dan konsumen merupakan keberhasilan untuk berinovasi. 

2. Proyek yang besar akan lebih mengembangkan masalah inovasi dari 
pada proyek kecil. Akan tetapi, dalam kenyataannya, mitos ini sudah 
tidak terpakai lagi. Pada zaman era globalisasi sekarang ini, semakin 
banyak perusahaan kecil cenderung membuat tim kecil yang 
mempermudah para pegawainya untuk menelurkan gagasan-gagasan, 
ide-ide, dan sebagainya. 

3. Spesifikasi teknis sebaiknya dipersiapkan secara lengkap. Akan tetapi 
kenyataannya sering menggunakan pendekatan dengan uji coba dan 
revisinya. 

4. Inovasi harus direncanakan terlebih dahulu dan dapat diperkirakan. 
Tetapi kenyataannya tidak dapat diprediksi dan dapat dilakukan oleh 
setiap orang dalam melakukan inovasi . 

5. Ada kreativitas yang tergantung pada mimpi-mimpi dan gagasan-
gagasan yang mengawang-ngawang. Akan tetapi, kenyataannya 
seorang inovator adalah orang yang sangat praktis mengambil 
peluang-peluang yang tercecer dari realitas dan bukan impian. 

Pada zaman sekarang perubahan lingkungan bisnis semakin cepat dan penuh 
persaingan. Begitu juga selera masyarakat, masalah permintaan, masalah 
pemasaran, adalah sesuatu yang harus diantisipasi oleh para Wirausaha agar 
survive dan sukses. Adanya perubahan dan inovasi-inovasi baru akan menjadi 
karakteristik penting di dalam sistem bisnis modern. Sukses berwirausaha 
hanya dicapai oleh yang yakin akan apa yang dikerjakannya, serta tidak 
membiarkan hal-hal lain untuk menyabetnya. 

Perbedaan antara kreativitas dengan inovasi, berikut beberapa perbedaan yang 
mendasar di antara keduanya (Widjaja and Winarso, 2019): 
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Tabel 4.1: Perbedaan Antara Kreativitas dengan Inovasi 

Kreativitas Inovasi 

Memikirkan sesuatu hal yang baru 
Membuat pemikiran yang baru tersebut 
menjadi nyata 

Menghasilkan gagasan Membawa gagasan ini ke kehidupan 

Berhubungan dengan pengalaman 
Berhubungan dengan Sebuah 
pengamatan 

Jika anda menciptakan sesuatu yang 
baru maka, dapat dikatakan anda 
telah menciptakan 

Jika anda telah memperbaiki sesuatu 
yang sudah ada, Anda bisa dikatakan 
telah melakukan inovasi 

Kreativitas merupakan memikirkan sesuatu, kemampuan seseorang untuk 
melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun karya nyata yang 
relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Menurut Zimmerer 
(1996) untuk mengembangkan keterampilan, seseorang menggunakan otak 
sebelah kiri. Sedangkan untuk belajar mengembangkan keterampilan kreatif 
digunakan otak sebelah kanan. 

Beberapa orang kalah bertindak karena terlalu lama berpikir atau terlalu 
banyak teori. Sebaliknya Wirausaha yang sukses umumnya tanggap, berpikir 
praktis, dan cepat mengambil keputusan untuk bertindak. Keterlambatan 
bertindak dapat berarti kerugian yang tidak ternilai, hal ini berlaku bagi semua 
orang yang ingin maju. Waktu, momentum, dan kesempatan benar-benar 
sangat penting dan menentukan perjalanan seseorang. Kegagalan sering 
dialami oleh seseorang atau perusahaan karena ketika usul diajukan 
momennya telah berubah akibat keterlambatan. Oleh karena itu, kecakapan 
sangat diperlukan dalam keadaan yang mendesak. 

Ciri utama Wirausaha, Menurut Peter Drucker yang dimuat dalam bukunya 
innovation dan entrepreneurship (1985), adalah mereka yang selalu mencari 
perubahan, berusaha mengikuti dan menyesuaikan pada perubahan itu, serta 
memanfaatkannya sebagai peluang serta mampu memilih dan mengambil 
keputusan alternatif yang paling tinggi memberikan produktivitas. Terdapat 9 
ciri pokok keberhasilan, dan bukan merupakan ciri-ciri pribadi (personal 
traits).  

Ciri-ciri tersebut, yang umum dijumpai pada Wirausaha yang berhasil di 
seluruh dunia adalah sebagai berikut: 

1. Dorongan berprestasi yang tinggi. Semua Wirausaha yang berhasil 
memiliki keinginan besar untuk mencapai suatu prestasi. 



Bab 4 Konsep Inovasi dan Kreativitas Dalam Kewirausahaan 71 

 

2. Bekerja keras, tidak pernah tinggal diam. Sebagian besar 
wirausahawan “mabuk kerja” demi mencapai sasaran yang ingin 
dicita-citakan. 

3. Memperhatikan kualitas produknya, baik berupa barang maupun jasa. 
Wirausaha menangani dan mengawasi sendiri bisnisnya sampai 
mandiri sebelum ia mulai dengan usaha baru lagi. 

4. Bertanggung jawab penuh. Wirausaha sangat bertanggung jawab atas 
usaha mereka, baik secara moral, legal, maupun mental. 

5. Berorientasi pada imbalan wajar. 
6. Wirausaha mau berprestasi, kerja keras, dan bertanggung jawab, dan 

mereka mengharapkan imbalan sepadan dengan usahanya. Imbalan 
itu tidak hanya berupa uang, tetapi juga pengakuan dan 
penghormatan. 

7. Optimis, berkewajiban akan berhasil. 
8. Wirausaha hidup dengan pedoman bahwa semua waktu baik untuk 

bisnis maupun untuk pribadinya harus berhasil secara seimbang. 
9. Berorientasi pada hasil kerja yang baik (excellence oriented). 
10. Sering kali Wirausaha ingin mencapai sukses yang menonjol, dan 

menuntut segala yang kelas pertama (first class). Mereka selalu tidak 
puas atas karya yang dihasilkan. 

11. Mampu mengorganisasikan. 
12. Kebanyakan Wirausaha mampu memadukan bagian-bagian dari 

usahanya dalam upaya mencapai hasil maksimal bagi usahanya. 
Mereka umumnya diakui sebagai “komandan” yang berhasil. 

13. Berorientasi pada uang. 
14. Uang yang dikejar oleh para Wirausaha tidak semata-mata untuk 

memenuhi kebutuhan pribadi dan pengembangan usaha saja, tetapi 
juga dilihat sebagai ukuran prestasi kerja dan keberhasilan. 

Semangat jiwa Wirausaha pada setiap individu perlu kita kembangkan dan 
perlu kita pupuk terus. Dengan semangat jiwa wirausaha kemajuan dan 
kebahagiaan akan kita perolehi. Penderitaan dan kesengsaraan akan kita akhiri. 
Masa depan bangsa dan negara ditentukan oleh masa sekarang. 
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Seorang Wirausaha yang kreatif dan inovasi akan mampu menyesuaikan diri 
dengan situasi dan kondisi bisnis pada zaman sekarang. Wirausaha 
meningkatkan inovasi yang lahir dari hasil penelitian serius dan terarah karena 
adanya kesempatan peluang-peluang bisnis. Inovasi-inovasi yang berhasil 
adalah yang sederhana dan ter fokuskan. Inovasi produk dan pelayanan harus 
terarah secara spesifik, jelas, dan memiliki desain yang dapat diterapkan 
dengan keberadaan inovasi itu sendiri. 

Dasar untuk meningkatkan kemampuan inovasi di bidang produk dan 
pelayanan adalah sebagai berikut: 

1. Mulailah belajar berinovasi dari pengalaman, 
2. Menghargai karyawan yang memiliki gagasan inovasi, 
3. Berorientasi kepada tindakan untuk berinovasi, 
4. Menentukan tujuan dalam berinovasi, 
5. Buatlah produk dengan penuh inovasi dengan proses secara 

sederhana, 
6. Mulailah membuat produk dengan inovasi yang terkecil, 
7. Menjalankan uji coba dan merevisinya, 
8. Mengikuti jadwal yang sudah ditentukan di dalam berinovasi, 
9. Bekerja dengan semangat, mempunyai keyakinan dan dengan penuh 

inovasi dan risiko. 

Kemampuan inovasi seorang Wirausaha merupakan proses mengubah peluang 
suatu gagasan dan ide-ide yang dapat dijual. Oleh karena itu, jika seorang 
Wirausaha ingin sukses di dalam usahanya, ia harus membuat produk-
produknya dengan inovasi-inovasi baru karena inovasi faktor penting dalam 
proses produk dan pelayanan. 

Dalam dunia bisnis pada zaman sekarang produk-produk dan pelayanannya 
tanpa adanya inovasi tidak akan berkembang, bahkan tidak akan sukses dalam 
berwirausaha. Pada praktiknya, produk yang dibuat seorang Wirausaha dari 
tahun ke tahun begitu saja tidak ada inovasi, juga peralatannya sudah tua. 
Wirausaha tersebut akan mengalami kegagalan dan kehancuran dalam 
menjalankan usahanya. 

Dalam era globalisasi persoalan yang muncul dari dunia bisnis dan 
perdagangan harus diantisipasi dengan inovasi-inovasi terhadap produk. 
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Seorang Wirausaha merupakan inovator yang merasakan gerakan 
perekonomian pada zaman sekarang.  

Untuk itu seorang wirausaha pada dasarnya dituntut untuk memiliki mitos 
dalam meningkatkan kemampuan inovasi di antaranya: 

1. Teknologi merupakan kekuatan pendorong terhadap inovasi dan 
kesuksesan. Teknologi memang merupakan salah satu sumber 
inovasi, akan tetapi bukanlah satu-satunya. Kenyataannya desakan 
pasar dan konsumen merupakan keberhasilan untuk berinovasi. 

2. Proyek yang besar akan lebih mengembangkan masalah inovasi dari 
pada proyek kecil. Akan tetapi, dalam kenyataannya, mitos ini sudah 
tidak terpakai lagi. Pada zaman era globalisasi sekarang ini, semakin 
banyak perusahaan kecil cenderung membuat tim-tim kecil yang 
mempermudah para pegawainya untuk menelurkan gagasan-gagasan, 
ide-ide, dan sebagainya. 

3. Spesifikasi teknis sebaiknya dipersiapkan secara lengkap. Akan tetapi 
kenyataannya sering menggunakan pendekatan dengan uji coba dan 
revisinya. 

4. Inovasi harus direncanakan terlebih dahulu dan dapat diperkirakan. 
Tetapi kenyataannya tidak dapat diprediksi dan dapat dilakukan oleh 
setiap orang dalam melakukan inovasi . 

5. Ada kreativitas yang tergantung pada mimpi-mimpi dan gagasan-
gagasan yang mengawang-ngawang. Akan tetapi, kenyataannya 
seorang inovator adalah orang yang sangat praktis mengambil 
peluang-peluang yang tercecer dari realitas dan bukan impian. 

Pada zaman sekarang perubahan lingkungan bisnis semakin cepat dan penuh 
persaingan. Begitu juga selera masyarakat, masalah permintaan, masalah 
pemasaran, adalah sesuatu yang harus diantisipasi oleh para Wirausaha agar 
survive dan sukses. Adanya perubahan dan inovasi-inovasi baru akan menjadi 
karakteristik penting di dalam sistem bisnis modern. Sukses berwirausaha 
hanya dicapai oleh yang yakin akan apa yang dikerjakannya, serta tidak 
membiarkan hal-hal lain untuk menyabetnya. 
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4.2 Penerapan Berinovasi 
Inovasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses 
kewirausahaan. Inovasi merupakan suatu proses mengubah peluang menjadi 
gagasan-gagasan dan ide-ide yang dapat dijual.  

Dalam prosesnya, penerapan kemampuan berinovasi, menurut Kuratko (1955) 
ada empat jenis inovasi: 

1. penemuan (invensi); 
2. pengembangan (eksistensi); 
3. penggandaan (duplikasi), dan 
4. sintesis. 

Beberapa faktor yang dapat mendukung tercapainya keberhasilan penerapan 
kemampuan inovasi-inovasi menurut James Brian Quinn (1955) adalah 
sebagai berikut: 

1. Iklim inovasi dan visi . Perusahaan yang inovasi mempunyai visi 
yang singkat dan jelas serta memberi dukungan nyata untuk 
terwujudnya suasana inovasi. 

2. Orientasi pasar. Perusahaan yang inovasi melandaskan visi mereka 
yang ada pada pasar. 

3. Organisasi yang tetap datar dan kecil. Kebanyakan perusahaan yang 
inovasi berusaha menjaga keseluruhan perusahaan tetap datar serta 
tim proyek yang kecil. 

4. Proses belajar interaktif. Di dalam suatu lingkungan yang inovasi, 
proses belajar dan penelitian ide-ide mengabaikan garis fungsi 
tradisional dalam suatu perusahaan. 

Dalam pembentukan proses kewirausahaan, perusahaan perlu memberikan 
kebebasan dan dorongan kepada para karyawan, agar mereka berani 
mengembangkan ide dan gagasan yang mereka miliki. Maka, perlu adanya 
pengembangan kebijaksanaan yang akan membantu orang-orang yang inovasi 
dapat mewujudkan ide, gagasan yang benar-benar kreatif, potensial dan 
inovasi. 
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Dorongan untuk berinovasi merupakan alat spesifik bagi seorang Wirausaha. 
Oleh karena itu, perusahaan harus memahami dan dapat mengembangkan 
inovasi-inovasi sebagai elemen utama dalam strategi bisnis. 

Praktiknya di dalam dunia bisnis, sebagian besar gagasan inovasi muncul 
lewat analisis metodologi peluang-peluang yang ada, baik yang terdapat di 
dalam, maupun di luar perusahaan (F. Drucker). Peluang-peluang tersebut 
dapat berupa peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan, keganjilan, kebutuhan 
proses, perubahan industri, perubahan demografis, perubahan persepsi, dan 
adanya pengetahuan baru. 

Tahap inovasi dapat dikelompokkan menjadi dua fase: 

1. Penciptaan inovasi, adalah kreasi gagasan dan pemecahan masalah 
bagi produk atau solusi produk. 

2. Adopsi inovasi, adalah akuisisi atau implementasi inovasi yang 
menjadikan sumber peluang dari inovasi itu. 

Berikut ini ada beberapa hal yang menjadi sumber penerapan kemampuan 
inovasi (Howel dan Heggins,1990) sebagai berikut: 

Kejadian yang tidak diharapkan 

Ada dua hal yang sering muncul dalam usaha, yaitu kesuksesan dan kegagalan 
yang lahir begitu saja tanpa pernah diantisipasi dan diramalkan sebelumnya 
Kegagalan dan kegagalan biasanya tidak diharapkan Wirausaha, akan tetapi 
hal ini sama pentingnya karena bisnis sering mengabaikannya, bahkan 
membencinya. Kegagalan ini sebenarnya dapat menjadi sumber peluang 
inovasi. Hal inilah yang akan menjadi dasar kuat bagi perusahaan. 

Contohnya: Teh botol Sosro keberhasilannya tidak pernah diduga banyak 
orang, bahkan mula-mula diawali dengan adanya cemoohan. 

Ketidakharmonisan 

Peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan dapat menjadi sumber peluang yang 
mudah dan disederhanakan. Hal ini bisa terjadi karena ada jurang pemisah 
antara yang diharapkan dengan yang sebenarnya terjadi. 

Proses sesuai dengan kebutuhan 

Hal ini dapat terjadi jika permintaan khusus terhadap Wirausaha untuk 
menciptakan inovasi tertentu, karena ada kebutuhan khusus. 
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Contohnya: Perusahaan minyak goreng tanpa kolesterol tinggi berdasarkan 
kebutuhan khusus. 

Perubahan pada industri dan pasar 

Industri selalu berkembang berdasarkan perkembangan pasar yang selalu 
berubah-ubah secara struktural, desain, dan definisi. Di sini seorang Wirausaha 
harus peka mengantisipasi untuk menarik kesempatan yang akan muncul. 

Contohnya: Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk-
produk yang ramah terhadap lingkungan, akan terlahirlah kertas, plastik, dan 
sampah yang didaur ulang. 

Perubahan demografi 

Perubahan demografis merupakan sumber peluang inovasi yang paling handal 
di luar perusahaan. Di sini inovasi akan muncul karena adanya perubahan pada 
masyarakat tentang jumlah penduduk, umur, pengetahuan, pendidikan, 
pekerjaan, lokasi geografis, dan faktor-faktor lainnya. 

Perubahan persepsi 

Adanya sumber peluang inovasi, berbagai rupa keganjilan, dapat menjadi 
sumber peluang inovasi. Di sini inovasi akan muncul karena adanya perubahan 
interpretasi yang terjadi di masyarakat akan fakta-fakta yang ada dan konsep 
yang berlaku. 

Contohnya: Bermunculannya pusat-pusat kebugaran jasmani (fitness center) 
dan aerobik di kota-kota besar. 

Konsep pengetahuan dasar 

Pengetahuan baru, apakah itu pengetahuan ilmiah, teknis atau sosial 
merupakan sumber peluang yang paling produktif. Di sini ada beberapa prinsip 
yang mendasari kreasi dan inovasi, serta Invensi. Invensi merupakan salah satu 
konsep pengetahuan dasar karena adanya produk dari hasil pemikiran baru. 

Contohnya: industri, video, dan robot. Rasa ingin tahu menurut Schon (1963), 
servo (1988), yang dimiliki seorang Wirausaha akan mendorong untuk 
melakukan penelitian dan percobaan. Seorang Wirausaha sering menemukan 
sesuatu yang baru. 

Hal ini disebut inovasi. Konsepsi penemuan dan pemanfaatan adalah elemen-
elemen yang ada di dalam inovasi. Inovasi hampir selalu melibatkan 
pertarungan antara banyak orang dan dibutuhkan stamina serta kepercayaan 
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diri yang tinggi untuk dapat menjadi pemenang. Inovasi telah dikenal sebagai 
salah satu fungsi penting di dalam proses kewirausahaan. Inovasi merupakan 
suatu proses mengubah peluang menjadi gagasan yang dapat diperjualbelikan. 

 

4.3 Konsep Inovasi dan Kreativitas 
Arti dari kreativitas itu sendiri ialah sebuah potensi yang dimiliki oleh setiap 
manusia dan bukan yang diterima dari luar individu. Kreativitas yang dimiliki 
oleh manusia ini, lahir bersama lahirnya manusia tersebut. Kreativitas menurut 
Utami Mundar merupakan hasil dari interaksi antara individu dan 
lingkungannya, kemampuan untuk membuat kombinasi baru, berdasarkan 
data, informasi atau unsur yang telah ada atau dikenal sebelumnya, yaitu 
semua pengalaman dan juga pengetahuan yang sudah diproses seseorang 
selama hidupnya.  

Kreativitas merupakan memikirkan sesuatu, kemampuan seseorang untuk 
melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun karya nyata yang 
relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Kreatif dan kreativitas 
menunjukkan cara berpikir seseorang dalam memecahkan masalah. Kreatif 
dimulai dari berpikir untuk menemukan ide. Ide tersebut bisa jadi merupakan 
ide yang sederhana, akan tetapi efektif untuk memecahkan suatu masalah. 

Konsep kreativitas berdasarkan 3P: 

1. Proses: Merupakan sebuah proses yang menghasilkan sesuatu yang 
baru, dan proses berkreasi merupakan bagian paling penting dalam 
pengembangan kreativitas. Dapat diartikan bersibuk diri secara 
kreatif yang menunjukkan kelancaran fleksibilitas (keluwesan) dan 
orisinalitas dalam berpikir dan berperilaku. 

2. Produk: Definisi kreativitas berdasarkan produk merupakan upaya 
kreativitas yang berfokus pada produk atau apa yang dihasilkan oleh 
individu baik sesuatu yang baru/orisinal atau sebuah 
elaborasi/penggabungan yang inovatif. Suatu karya dapat dikatakan 
kreatif jika suatu ciptaan yang baru atau orisinal dan bermakna dari 
individu atau bagi lingkungannya. 
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3. Pribadi: Kreativitas mencerminkan keunikan individu dalam pikiran 
dan ungkapan ungkapannya. Kreativitas dimulai dengan kemampuan 
individu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Seorang individu 
yang kreatif memiliki sifat yang mandiri. Ia tidak merasa terikat pada 
nilai-nilai dan norma- norma umum yang berlaku. 

Konsep Inovasi sendiri bermakna yaitu memperkenalkan ide baru, barang 
baru, pelayanan baru dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Inovasi atau 
innovation berasal dari kata to innovate yang memiliki makna membuat 
perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. 

1. Inovasi Produk: Melibatkan pengenalan barang baru, pelayanan baru 
yang secara substansial meningkat. Dan juga peningkatan 
karakteristik fungsi, kemampuan teknisi, dan mudah 
menggunakannya. Contohnya: telepon genggam, komputer, dsb. 

2. Inovasi Pendidikan: Inovasi juga berlaku dalam dunia pendidikan. 
Contoh nyata dari inovasi di dunia pendidikan adalah penerapan 
kurikulum anti korupsi di sekolah. Kurikulum ini tentu belum ada 
ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Seiring perkembangan 
zaman, inovasi pada kurikulum pun dirasa perlu dilakukan. Salah 
satu contohnya adalah dengan dimasukkannya pendidikan anti 
korupsi. 

3. Inovasi Pelayanan Publik: Sebelumnya pelayanan publik hanya dapat 
dilakukan dengan tatap muka. Namun, dengan berkembangnya 
teknologi saat ini pelayanan publik dapat dilakukan secara online. 

4. Inovasi Teknologi: Inovasi di bidang teknologi saat ini berkembang 
dengan sangat pesat, yang membuat manusia mampu berinteraksi 
dengan siapa pun tanpa batas. Ini dibuktikan dengan adanya berbagai 
macam media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang 
menjangkau pengguna di seluruh dunia. 

5. Inovasi Kebudayaan: Budaya erat kaitannya dengan kehidupan 
bangsa. Inovasi dalam bidang budaya dapat berupa festival 
kebudayaan ataupun festival lainnya contohnya festival batik. 
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Tujuan dari inovasi adalah untuk menciptakan ide-ide baru yang bertujuan 
untuk memperbaiki menjadi yang lebih baik, menghasilkan keuntungan, dan 
meningkatkan efisiensi. Tujuan inovasi dalam organisasi adalah untuk 
menemukan ide-ide baru yang berguna untuk perubahan proses di dalam 
organisasi tersebut. Organisasi dan aktivitas bisnis sangat memerlukan orang-
orang yang inovatif, kreatif dan cepat tanggap terhadap setiap perubahan.  

Inovatif dan kreativitas adalah 2 hal penting yang menjadi penyeimbang dalam 
sebuah organisasi ataupun bisnis secara berkesinambungan dan akan diterima 
di masyarakat karena pembaharuan kreasi dan inovasi selalu dilakukan demi 
kepuasan konsumen. Dari berbagai penjelasan diatas maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa: 

Tujuan Kreativitas:  

1. Menciptakan ide atau hal baru. 
2. Menerapkan solusi hasil dari pemikiran kreatif terhadap masalah dan 

peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki sesuatu. 
3. Menghasilkan sudut pandang baru oleh seseorang terhadap suatu 

masalah. 

Tujuan Inovasi: 

1. Meningkatkan kualitas  
2. Menciptakan pasar baru  
3. Memperluas jangkauan produk  

Wirausahawan memiliki jiwa kreatif. Hal ini didukung oleh cara-cara 
berpikirnya yang kreatif. Pemikiran kreatif didukung oleh dua hal, yaitu 
pengerahan daya imajinasi dan proses berpikir ilmiah. Dengan pemikiran yang 
kreatif, berbagai macam permasalahan dapat diatasi dengan baik.  

Kreativitas dapat dikembangkan dan ditingkatkan, serta dapat dipengaruhi 
bakat, kemampuan, dan ilmu pengetahuan. Begitu juga pengalaman seorang 
wirausaha merupakan guru yang berharga untuk memicu kreativitasnya. 
Seorang wirausaha dikatakan kreatif apabila mempunyai kemampuan untuk 
menciptakan sesuatu yang baru. Kreativitas merupakan proses yang dapat 
dikembangkan dan ditingkatkan. Akan tetapi, kemampuan ini berbeda antara 
satu orang dan orang lainnya. Kemampuan dan bakat merupakan dasarnya, 
tetapi pengetahuan dari lingkungannya dapat juga memengaruhi kreativitas 
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seseorang. Karena kreativitas merupakan cara pendang yang sering dilakukan 
secara tidak logis, proses ini melibatkan hubungan antar banyak hal yang 
kadang-kadang tidak terpikirkan oleh orang lain.  

Bagi kalangan wirausaha, tingkat kreativitas sangat menunjang dalam 
kemajuan bisnis. Dalam lingkungan bisnis global, saat perubahan begitu cepat, 
perusahaan membutuhkan orang-orang kreatif yang dapat mengantisipasi dan 
tanggap terhadap perubahan. Kreatif dan kreativitas menunjukkan cara berpikir 
seseorang dalam memecahkan masalah. Kreatif dimulai dari berpikir untuk 
menemukan ide. Ide tersebut bisa jadi merupakan ide yang sederhana, akan 
tetapi efektif untuk memecahkan suatu masalah. 

Bagi kalangan Wirausaha, tingkat kreativitas akan sangat menunjang dalam 
kemajuan bisnis. Dalam lingkungan bisnis global, dimana perubahan begitu 
cepat, organisasi dipaksa membutuhkan orang-orang kreatif yang dapat 
mengantisipasi dan tanggap terhadap perubahan. 

Oleh karena itu, kreativitas sebenarnya merupakan sebuah proses yang dapat 
dikembangkan dan ditingkatkan. Kreativitas seorang wirausaha dapat juga 
dipengaruhi oleh bakat, kemampuan, dan ilmu pengetahuan. Begitu juga 
pengalaman seorang Wirausaha juga merupakan guru yang berharga untuk 
memicu kreativitas keberhasilan dalam perusahaan. Seorang Wirausaha 
dikatakan kreatif apabila mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu 
yang baru atau mengadakan sesuatu yang belum ada. 

Untuk memacu kreativitas yang tinggi ada 4 tahapan menurut Edward de 
Bono (1970) dalam proses kreatif, yaitu ; 

1. Latar Belakang atau Akumulasi Pengetahuan 
Kreasi yang baik biasanya didahului oleh penyelidikan dan 
pengumpulan informasi. Hal ini meliputi membaca, berbicara dengan 
orang lain, menghadiri pertemuan profesional dan penyerapan 
informasi sehubungan dengan masalah yang tengah digeluti. Sebagai 
tambahan dapat juga menerjuni lahan yang berbeda dengan masalah 
kita karena hal ini dapat memperluas wawasan dan memberikan 
sudut pandang yang berbeda-beda. 

2. Proses Inkubasi 
Dalam tahap ini seseorang tidak selalu harus terus menerus 
memikirkan masalah yang tengah dihadapinya, tetapi ia dapat sambil 
melakukan kegiatan lain, yang biasa, yang sama sekali tidak ada 
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hubungannya dengan masalah. Akan tetapi, ada waktu-waktu tertentu 
di mana ia harus menyempatkan diri memikirkan masalah ini untuk 
pemecahannya. 

3. Melahirkan Ide 
Ide atau solusi yang seirama ini dicari-cari mulai ditemukan. 
Terkadang ide muncul pada saat yang tidak ada hubungannya dengan 
masalah yang ada. Ide bisa muncul tiba-tiba. Di sini ide harus dapat 
dengan cepat dan tanggap menangkap dan memformulasikan baik ide 
maupun pemecahan masalah lanjutan dari ide tersebut. 

4. Evaluasi dan Implementasi 
Tahap ini merupakan tahap tersulit dalam tahapan-tahapan proses 
kreativitas karena dalam tahap ini seseorang harus lebih serius, 
disiplin, dan benar-benar berkonsentrasi. Wirausahawan yang sukses 
dapat mengidentifikasi ide-ide yang mungkin dapat dikerjakan dan 
memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Lebih penting lagi, ia 
tidak menyerah begitu saja bila menghadapi hambatan.  
Bahkan biasanya ia baru akan berhasil mengembangkan ide-ide 
setelah beberapa kali mencoba. Hal penting lain dalam tahapan ini 
adalah di mana Wirausaha mencoba-coba kembali ide-ide sampai 
menemukan bentuk finalnya karena ide yang muncul pada tahap III 
(c) tadi biasanya dalam bentuk yang tidak sempurna. Jadi, masih 
perlu dimodifikasi dan diuji untuk mendapatkan bentuk yang baku 
dan matang dari ide tersebut. (lihat gambar 4.1.) 

 

Gambar 4.1: Proses Sikap Pemikiran Kreatif 
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Seharusnya setiap Wirausaha memiliki jiwa interpreneurship, hal ini didukung 
oleh cara-cara berpikir yang kreatif. Pemikiran kreatif itu sendiri didukung 
oleh dua hal, yaitu pengerahan daya imajinasi dan proses berpikir ilmiah. 
Dengan pemikiran yang kreatif kita bisa memecahkan berbagai macam 
permasalahan. 

Kreativitas merupakan proses yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan. 
Akan tetapi, kemampuan ini berbeda antara satu orang dan orang lainnya. 
Kemampuan dan bakat merupakan dasarnya, tetapi pengetahuan dari 
lingkungannya dapat juga memengaruhi kreativitas seseorang. Karena 
kreativitas merupakan cara pendang yang sering dilakukan secara tidak logis, 
proses ini melibatkan hubungan antar banyak hal yang kadang-kadang tidak 
terpikirkan oleh orang lain.  

Bagi kalangan wirausaha, tingkat kreativitas sangat menunjang dalam 
kemajuan bisnis. Dalam lingkungan bisnis global, saat perubahan begitu cepat, 
perusahaan membutuhkan orang-orang kreatif yang dapat mengantisipasi dan 
tanggap terhadap perubahan. 

 

4.4 Bentuk - Bentuk Kreativitas 
Dalam kehidupan manusia, bentuk-bentuk kreativitas dapat dituangkan dalam 
beberapa hal. Berikut ini adalah bentuk-bentuk kreativitas.  

1. Ide: Pemikiran yang kreatif dapat mengantarkan seseorang untuk 
menghasilkan suatu ide. Ide di sini haruslah unik dan belum pernah 
terpikirkan sebelumnya. Ide adalah suatu pemikiran yang 
menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. 

2. Produk: Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas pula. Hal ini 
karena untuk menciptakan suatu produk, diperlukan suatu proses 
kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen. 
Produk di sini dapat berupa barang maupun jasa. 

3. Gagasan: Kreativitas juga dapat dituangkan dalam wujud gagasan. 
Gagasan yang dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi 
masalah. Gagasan dapat disampaikan secara langsung maupun tulisan 
seperti melalui buku, publikasi, dan lain-lain. 
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Kreatif merupakan sifat yang dimiliki oleh manusia. Ada beberapa ciri-ciri 
yang menunjukkan bahwa seseorang itu kreatif: 

1. Suka Berimajinasi 
Kadang kala, beberapa orang tidak menyadari bahwa orang melamun 
bukan benar-benar melamun, melainkan berimajinasi. Banyak orang 
yang meremehkan kegiatan ini karena dinilai menghabiskan banyak 
waktu.  
Akan tetapi, berimajinasi dapat menjadi salah satu ciri orang kreatif. 
Orang yang suka berimajinasi cenderung lebih menekankan berpikir 
menggunakan otak kanan dibandingkan dengan otak kirinya. Orang-
orang yang suka berimajinasi dikenal sebagai pemimpi yang realistis, 
yang mana ia akan dapat merealisasikan mimpinya. Namun, yang 
perlu digaris bawahi. Imajinasinya dalam bentuk positif ya. 

2. Menyukai Tantangan 
Bagi orang yang kreatif, tantangan bukanlah hal yang membuat 
mereka berhenti. Justru tantangan akan memacu semangat mereka. 
Orang-orang kreatif akan memandang sebuah tantangan sebagai 
suatu hal yang harus dihadapi dengan rasa optimis. Maka, tidak heran 
bila banyak orang kreatif yang suka mengambil risiko. Banyak pula 
orang kreatif yang mengalami kegagalan demi kegagalan.  
Di saat demikian, orang kreatif akan menganggap kegagalan sebagai 
suatu pelajaran. Saat mereka pada akhirnya berhasil menghadapi 
tantangan itu, akan muncul rasa bangga dalam dada mereka. 

3. Mudah Untuk Beradaptasi 
Orang-orang kreatif dinilai sebagai individu yang mempunyai 
pemikiran cepat untuk menemukan ide atau gagasan dalam rangka 
mengatasi masalah. Kemampuan ini membuat mereka cepat 
beradaptasi di lingkungan baru. Selain itu, kemampuannya 
beradaptasi akan membantu banyak pihak untuk menyelesaikan kasus 
secara berkelompok. Oleh karena itu, dengan berada di dekat orang 
kreatif, Anda mungkin saja akan banyak ditolong. 
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4. Mudah Merasa Bosan 
Orang yang kreatif sangat sering berimajinasi dan memiliki sifat 
terbuka pada hal yang baru. Sifat ini membuat orang-orang kreatif 
menjadi cepat bosan pada suatu hal dan terdorong untuk mencoba hal 
atau tantangan baru di sekitarnya. 

5. Kadang Menjadi Seseorang yang Misterius 
Pribadi yang kreatif adalah pribadi yang sulit ditebak. Oleh karena 
itu, kadang orang lain akan mengecapnya sebagai pribadi misterius. 
Selain itu, sebenarnya orang yang kreatif akan mempunyai daya 
sensitivitas yang tinggi. Artinya, mereka adalah orang-orang yang 
peka dan peduli terhadap sekitar. Selain itu, rasa empati mereka juga 
dapat dikatakan sangat baik. Hanya saja, pribadi yang sulit ditebak 
dari orang kreatif kadang-kadang akan membuat orang lain bingung. 
Pada umumnya kegagalan menjadi orang kreatif dan inovatif 
disebabkan oleh ketidakseriusan kita untuk menjadi yang lebih baik, 
kekuatan seseorang yang kreatif dan inovatif datangnya dari diri 
sendiri, serta ide yang realistis itu bukan dari orang lain. 

 

4.5 Proses Kreativitas 
Kreativitas dalam perkembangannya sangat terkait dengan empat aspek, yaitu:  

1. Aspek Pribadi 
Ditinjau dari aspek pribadi, kreativitas muncul dari interaksi pribadi 
yang unik dengan lingkungannya. 

2. Aspek Pendorong 
Ditinjau dari aspek pendorong kreativitas dalam perwujudannya 
memerlukan dorongan internal maupun eksternal dari lingkungan. 

3. Aspek Proses 
Ditinjau sebagai proses, menurut Torrance (1988) kreativitas adalah 
proses merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan 
tentang kekurangan (masalah) ini, menilai, dan menguji dugaan atau 
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hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya lagi, dan akhirnya 
menyampaikan hasil-hasilnya. 

4. Aspek Produk 
Definisi produk kreativitas menekankan bahwa apa yang dihasilkan 
dari proses kreativitas adalah sesuatu yang baru, orisinal, dan 
bermakna. 

Kreativitas tidak timbul serta-merta, tetapi melalui proses. Proses kreatif 
menurut Bobbi De Porter & Mike Hernacki (2001) dalam bukunya Quantum 
Learning mengalir melalui lima tahap, tahap-tahap tersebut sebagai berikut:  

1. Persiapan mendefinisikan masalah, tujuan, atau tantangan. 
2. Inkubasi mencerna fakta-fakta dan mengolahnya dalam pikiran. 
3. Iluminasi mendesak ke permukaan, gagasan-gagasan bermunculan. 
4. Verifikasi memastikan apakah solusi itu benar-benar memecahkan 

masalah. 
5. Aplikasi mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti solusi 

tersebut. 

Proses kreatif menurut David Cambell urutannya sebagai berikut; 

1. Persiapan (Preparation): meletakan dasar, mempelajari latar belakang 
masalah, seluk beluk dan problematiknya. Meskipun tidak semua ahli 
kreatif, namun kebanyakan pencipta adalah ahli. Terobosan gemilang 
dalam suatu bidang hampir selalu dihasilkan oleh orang-orang yang 
sudah lama berkecimpung dan lama berpikir dalam bidang itu. 
Persiapan untuk kreativitas itu kebanyakan dilakukan atas dasar 
“minat”. Kesuksesan orang-orang besar tercapai dan bertahan, bukan 
oleh loncatan yang tiba-tiba, tetapi dengan usaha keras.  

2. Konsentrasi (Concentration): sepenuhnya memikirkan, masuk luluh, 
terserap dalam perkara yang dihadapi. Orang-orang kreatif biasanya 
serius, perhatiannya tercurah dan pikirannya terpusat pada hal yang 
mereka kerjakan. Tahap konsentrasi merupakan waktu pemusatan, 
waktu menimbang-nimbang, waktu menguji, waktu awal untuk 
mencoba dan mengalami gagal, trial dan error. 
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3. Inkubasi (Incubation): mengambil waktu untuk meninggalkan 
perkara, istirahat, waktu santai. Sebuah busur tak dapat direntang 
terus-menerus untuk jangka panjang tanpa bahaya patah. Maka kita 
perlu melarikan diri dari perkara yang sedang kita selesaikan, 
masalah yang hendak kita pecahkan. Inkubasi merupakan saat di 
mana sedikit demi sedikit kita bebaskan dari kerutinan berpikir, 
kebiasaan bekerja, kelaziman pemakai cara.  

4. Iluminasi: mendapatkan ide gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara 
kerja, jawaban baru Bagian paling nikmat dalam penciptaan, tahap 
AHA! Ketika segalanya jelas, hubungan kaitan perkara gambling, 
dan penerangan untuk pemecahan masalah, jawaban baru tiba-tiba 
tampak laksana kilat. Reaksi keberhasilan itu biasanya tidak hanya 
teras di batin, tetapi juga diungkapkan keluar secara fisik.  

5. Verifikasi/Produksi: memastikan apakah solusi itu benar-benar 
memecahkan masalah. Tahap AHA! betapa pun memuaskan, barulah 
merupakan akhir dari suatu awal. Masih ada pekerjaan berat yang 
harus dikerjakan. Kalau sudah menemukan ide, gagasan, pemecahan, 
penyelesaian, cara kerja baru, kita harus turun tangan 
mewujudkannya. Kecakapan kerja merupakan bagian penting dalam 
karya kreatif. Betapa pun banyak ide, gagasan, ilham, impian bagus-
bagus yang ditemukan, jika tidak dapat diwujudkan, semuanya akan 
lenyap bagai embun diterjang sinar matahari. Maka orang kreatif 
harus memiliki kecakapan kerja baik secara pribadi maupun 
kelompok.  

Salah satu teori tradisional yang sampai sekarang banyak dikutip ialah teori 
Wallas yang dikemukakan tahun 1926 dalam bukunya The art of Thought 
(Piirto,1992), yang mengatakan bahwa proses kreatif meliputi empat tahap 
yaitu: persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. 

Pada tahap pertama, seseorang mempersiapkan diri untuk memecahkan 
masalah dengan belajar berpikir, mencari jawaban, bertanya kepada orang, dan 
sebagainya. Pada tahap kedua, kegiatan mencari dan menghimpun 
data/informasi tidak dilanjutkan. Tahap inkubasi ialah tahap di mana individu 
seakan-akan melepaskan diri sementara dari masalah tersebut, dalam arti 
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bahwa ia tidak memikirkan masalahnya secara sadar, tetapi “mengeramnya” 
dalam alam pra sadar.  

Tahap iluminasi ialah tahap timbulnya “insght” atau ”ahaerlebnis”, saat 
timbulnya inspirasi atau gagasan baru, beserta proses-proses psikologis yang 
mengawali dan mengikuti munculnya inspirasi atau gagasan baru. Tahap 
verifikasi atau tahap evaluasi ialah tahap dimana ide atau kreasi baru tersebut 
harus diuji terhadap realitas. Di sini diperlukan pemikiran kritis dan konvergen. 
Dengan perkataan lain, proses divergen (pemikiran kreatif) harus diikuti oleh 
proses konvergensi (pemikiran kritis). 

 

Soal-Soal Latihan (Diskusi) 

1. Jelaskan pengertian inovasi dan kreativitas menurut pendapat 
beberapa pakar? 

2. Jelaskan 4 (empat) aspek kreativitas dalam perkembangannya? 
3. Jelaskan apa saja prinsip-prinsip inovasi dan peluang inovasi? 
4. Sebutkanlah cara-cara yang diharapkan dapat membantu 

meningkatkan kreativitas? 
5. Jelaskan bentuk-bentuk kreativitas? 
6. Apakah yang harus dilakukan oleh wirausaha untuk dapat berpikir 

secara kreatif? 
7. Seorang wirausaha pada dasarnya dituntut untuk memiliki mitos 

dalam meningkatkan kemampuan inovasi, Jelaskan? 
8. Konsep kreativitas berdasarkan 3P Jelaskan? 
9. Jelaskan perbedaan fungsi otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan 

dalam berpikir secara Kreatif? 
10. Beberapa faktor yang dapat mendukung tercapainya keberhasilan 

penerapan kemampuan inovasi menurut James Brian Quinn, 
Sebutkan? 
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Bab 5 

Business Life Skills 

 

 

 
A. Deskripsi Singkat Isi Bab 5 

Pada bab ini akan membahas tentang business life skills, di mana 
sub-sub yang dibahas antara lain Pengertian Life skills, Ciri-Ciri 
pembelajaran life skills, life skills dalam menghadapi tantangan masa 
depan, jenis-jenis Pendidikan kecakapan hidup, serta Pendidikan life 
skills dan nilai-nilai entrepreneur. 

B. Relevansi 
Relevansi pembahasan pengertian Life skills, Ciri-ciri pembelajaran 
life skills, life skills dalam menghadapi tantangan masa depan, jenis-
jenis pendidikan kecakapan hidup, serta pendidikan life skills dan 
nilai-nilai entrepreneur di perguruan tinggi, agar mengetahui dan 
mendapatkan pemahaman tentang Life skills, sehingga dapat 
diimplementasikan wirausaha di dalam melakukan aktivitas bisnis. 

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 
Mata Kuliah kewirausahaan adalah merupakan salah satu komponen 
pendukung untuk kemandirian seseorang didorong dengan semangat, 
sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani suatu 
kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta 
menerapkan cara kerja dalam menemukan produk baru dengan 
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meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang 
lebih baik atau memperoleh keuntungan yang besar.  
Jadi wirausaha itu mengarah kepada seseorang yang melakukan 
usaha atau aktivitas mandiri dengan segala kemampuan yang 
dimilikinya. Adapun kewirausahaan menunjuk kepada sikap mental 
yang dimiliki seseorang wirausaha dalam melaksanakan kegiatan, 
sehingga mengarahkan kepada mahasiswa untuk menciptakan sesuatu 
yang baru, berbeda dari yang lain atau mampu menciptakan sesuatu 
yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.  
Wirausahawan merupakan orang yang menjalankan usaha atau 
perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi, oleh karena itu 
wirausaha perlu memiliki kesiapan mental baik untuk menghadapi 
keberuntungan ataupun kerugian. 

 

5.1 Pengertian Life Skills 
Keterampilan atau keahlian (skill) adalah merupakan kecakapan yang 
berhubungan dengan tugas yang dimiliki dan dipergunakan dalam menghadapi 
tugas-tugas yang bersifat teknis atau non teknis. Rais Saembodo mengatakan 
kecakapan, keterampilan (skill) menunjukkan suatu kecakapan atau 
keterampilan ini diperoleh melalui latihan atau pengalaman. Sasaran utama 
proses pengembangan sumber daya manusia dapat diarahkan pada usaha-
usaha membina knowledge skillability seoptimal mungkin. 

Unsur yang terpenting dalam rangkaian usaha pengembangan kualitas sumber 
daya manusia adalah pendidikan dan latihan. Pendidikan pada hakikatnya 
adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di 
dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Sedang latihan 
(training) adalah pengajaran atau pemberian pengalaman kepada seseorang 
untuk mengembangkan tingkah laku (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) 
agar mencapai sesuatu yang diinginkan. Latihan diartikan juga sebagai suatu 
proses membantu orang lain dalam memperoleh keterampilan (skill) dan 
pengetahuan (knowledge).  

Dengan demikian, latihan merupakan salah satu bagian dari pendidikan dalam 
rangka meningkatkan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia. 
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Keterampilan diartikan suatu kecekatan, kecakapan, dan kemampuan untuk 
melakukan suatu kegiatan dengan baik dan cermat.  

Menurut Legge keterampilan berarti kemampuan mengkoordinasikan dan 
tenaga yang bertingkat-tingkat, yaitu:  

1. keterampilan yang hanya menggunakan otot atau tenaga dan hanya 
sedikit menggunakan pikiran; 

2. keterampilan yang banyak menggunakan pikiran atau otak dan sedikit 
menggunakan otot; 

3. keterampilan yang banyak menggunakan tenaga sedikit pikiran dan 
sedikit otot.  

Dengan demikian keterampilan dapat diartikan suatu usaha yang terencana dan 
terorganisir dalam memberikan kemampuan dan keahlian khusus yang 
produktif sesuai dengan minat dan bakat sebagai bekal dalam usaha dalam 
memenuhi kebutuhan hidup. Keterampilan adalah suatu performansi yang 
ekonomis dan efektif dalam pencapaian suatu maksud dan fungsi keterampilan 
sebagai suatu bekal atau modal dasar tenaga kerja/seseorang untuk dapat 
bekerja atau melakukan pekerjaan sesuai dengan kualifikasinya (keahliannya). 

Kecakapan hidup (life skill) yaitu kemampuan dan keberanian untuk 
menghadapi problematik kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif, 
mencari serta menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan. Pengertian 
kecakapan hidup lebih luas dari keterampilan vokasional atau keterampilan 
untuk bekerja. Orang yang tidak bekerja, misalnya ibu rumah tangga atau 
orang yang sudah pensiun, tetap memerlukan kecakapan hidup. Seperti halnya 
orang yang bekerja, mereka juga menghadapi masalah yang harus dipecahkan. 
Orang yang sedang menempuh pendidikan pun memerlukan kecakapan hidup, 
karena mereka tentu juga memiliki permasalahannya sendiri. 

Brolin, mendefinisikan life skill atau kecakapan hidup sebagai kontinum 
pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan oleh seseorang untuk berfungsi 
secara independen dalam kehidupan. Sementara itu Team BroadBased 
Education Depdiknas menafsirkan kecakapan hidup sebagai kecakapan yang 
dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problem hidup dan 
kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan. 

Pengertian kecakapan hidup atau life skill lebih luas dari keterampilan untuk 
bekerja. Orang yang tidak bekerja misalnya ibu rumah tangga atau orang yang 
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sudah pensiun tetap memerlukan kecakapan hidup. Seperti halnya orang yang 
bekerja mereka menghadapi berbagai masalah yang harus dipecahkan. Orang 
yang sedang menempuh pendidikan pun memerlukan kecakapan hidup, karena 
mereka tentu juga memiliki permasalahannya sendiri.  

Menurut konsepnya, life skill atau kecakapan hidup dapat dibagi menjadi dua 
jenis utama, yaitu: (1) kecakapan hidup Generik (Generic Life Skill/GLS), dan 
(2) kecakapan hidup spesifik (specific life skill/SLS) masing-masing jenis 
kecakapan itu dapat dibagi menjadi sub kecakapan. Kecakapan hidup generik 
terdiri atas kecakapan personal (personal skill), dan kecakapan sosial (social 
skill). Kecakapan personal mencakup kecakapan dalam memahami diri sendiri 
(self awareness skill) dan kecakapan berpikir (Thinking Skill). Sedangkan 
dalam kecakapan sosial mencakup kecakapan berkomunikasi (communication 
skill) dan kecakapan kerja sama (collaboration skill). 

Kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan 
berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa 
tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi 
sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Kamil, 2010: 129) 

Berdasarkan beberapa pendapat para tokoh dapat disimpulkan bahwa 
pendidikan kecakapan hidup atau life skill merupakan suatu upaya pendidikan 
untuk meningkatkan suatu kecakapan hidup kepada seseorang dengan 
memberikan bekal keterampilan yang praktis, yang dapat dipakai didunia 
kerja, untuk membuka usaha yang dapat digunakan sebagai bekal untuk 
menghadapi tantangan hidup dan tuntutan kehidupan. 

 

5.2 Ciri-Ciri Pembelajaran Life Skills 
Ciri pembelajaran life skills (soft skills) adalah sebagai berikut: 

1. Terjadi proses identifikasi kebutuhan belajar. 
2. Terjadi proses penyadaran untuk belajar bersama. 
3. Terjadi keselarasan belajar untuk mengembangkan diri, belajar, usaha 

mandiri, usaha bersama. 
4. Terjadi proses penguasaan kecakapan personal, sosial, vokasional, 

akademik, manajerial, kewirausahaan. 
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5. Terjadi proses pemberian pengalaman dalam melakukan pekerjaan 
dengan benar, menghasilkan produk bermutu. 

6. Terjadi proses interaksi saling belajar dari ahli. 
7. Terjadi proses penilaian kompetensi, dan 
8. Terjadinya pendampingan teknis untuk bekerja atau membentuk 

usaha bersama, apabila dihubungkan dengan pekerjaan tertentu, life 
skill dalam lingkup pendidikan non-formal ditujukan pada 
penguasaan vocational skill, yang intinya terletak pada penguasaan 
spesific occupational job (pekerjaan profesi tertentu).  

Apabila dipahami dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa life skill dalam 
konteks kepemilikan occupational skill (kecakapan kerja) sesungguhnya 
diperlukan oleh setiap orang. Ini berarti bahwa program life skill dalam 
pemaknaan program pendidikan non-formal diharapkan dapat menolong 
mereka untuk memiliki harga diri dan kepercayaan diri mencari nafkah dalam 
konteks peluang yang ada di lingkungan. 

 

5.3 Life Skills Dalam Menghadapi 
Tantangan Masa Depan 
Life skill atau keterampilan hidup merupakan keterampilan yang dibutuhkan 
setiap individu untuk dapat survive dalam hidup dan kehidupan. Dengan 
keterampilan ini kita memiliki kemampuan untuk menemukan masalah, 
memecahkan masalah, membuat keputusan terhadap suatu pilihan dan 
menghindari situasi yang mungkin dapat menjatuhkan dan memperkuat 
pertahanan dan ketahanan mental menghadapi masalah hidup. 

Kita akan menjadi orang tua efektif apabila pengajaran life skill ini dimulai 
kepada anak-anak sejak usia dini. Layaknya seperti petani menanam padi, 
benih padi akan dapat dituai (dipetik) ketika sudah menjadi padi yang 
menguning. Kita ketahui bersama menguningnya padi membutuhkan waktu 
yang tidak singkat dan proses yang tepat sehingga ketika dikonsumsi manusia 
menjadi nasi yang enak. Sebaliknya proses yang tidak tepat akan 
menyebabkan kegagalan proses penanaman sehingga kualitas berasnya juga 
buruk. 
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Ketrampilan hidup apa yang harus kita ajarkan? Ada tiga poin yang termasuk 
di dalamnya: 

1. Self improvement skills yaitu ketrampilan yang membangun diri anak 
(self esteem, managing emotion, decision making) 

2. Relational skills yaitu ketrampilan yang membangun hubungan 
antara anak dan lingkungannya (building positive relationships, 
handling conflict, assertion) 

3. Lifelong skills yaitu keterampilan yang membangun hidup dan masa 
depan anak yang bertujuan dan bermakna (goal setting, identifying 
intelligence/talents, the art to life meaningfully). 

Keterampilan hidup bukan pelajaran teori yang harus dihafalkan tetapi lebih 
kepada praktik melalui latihan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. 
Mengajarkannya pun disesuaikan dengan usia dan kemampuan setiap anak. 
Anak usia empat tahun sudah dapat kita ajarkan untuk mandi sendiri, 
menggosok giginya, mengembalikan handuk di tempatnya sehingga mereka 
tidak akan mengalami kesulitan dan tergantung pada bantuan orang tua atau 
pembantunya. 

Mereka berlatih menjadi mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya 
sendiri. Begitu pula dengan ketrampilan mengambil keputusan dapat kita 
ajarkan pada saat ia memilih pakaian, mainan, makanan dan lain-lain. Dalam 
kegiatan bermain, kita juga dapat mengasah ketrampilan berkomunikasinya. 

Jadi, sesungguhnya dalam aktivitas sehari-hari, banyak hal yang dapat kita 
jadikan sarana untuk mengajarkan ketrampilan hidup pada anak kita. Hal ini 
tidak hanya berlaku untuk anak kita yang masih balita saja, sampai dewasa pun 
anak kita masih tetap membutuhkan pengajaran life skill sesuai dengan 
tingkatannya. Ketrampilan hidup yang mereka perolehi pada tahap-tahap 
perkembangan sebelumnya merupakan fondasi untuk tahap perkembangan 
selanjutnya dalam menghadapi tantangan masa depan. 

Kecakapan hidup dapat dipilah menjadi dua jenis utama, yaitu: 

1. Kecakapan hidup yang bersifat generik (generic life skill), yang 
mencakup kecakapan personal (personal skill) dan kecakapan sosial 
(social skill). Kecakapan personal mencakup kecakapan akan 
kesadaran diri atau memahami diri (self awareness) dan kecakapan 
berpikir (thinking skill), sedangkan kecakapan sosial mencakup 



Bab 5 Business Life Skills 95 

 

kecakapan berkomunikasi (communication skill) dan kecakapan 
bekerjasama (collaboration skill). 

2. Kecakapan hidup spesifik (specific life skill), yaitu kecakapan untuk 
menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu, yang mencakup 
kecakapan akademik (academic skill) atau kecakapan intelektual dan 
kecakapan vokasional (vocational skill).  
Kecakapan akademik terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih 
memerlukan pemikiran, sehingga mencakup kecakapan 
mengidentifikasi variabel dan hubungan antara satu dengan lainnya 
(identifying variables and describing relationship among them), 
kecakapan merumuskan hipotesis (constructing hypotheses), dan 
kecakapan merancang dan melaksanakan penelitian ( designing and 
implementing a research).  
Kecakapan vokasional terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih 
memerlukan keterampilan motorik. Kecakapan vokasional mencakup 
kecakapan vokasional dasar (basic vocational skill) dan kecakapan 
vokasional khusus (occupational skill). 

Istilah Kecakapan Hidup (life skills) diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki 
seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan 
penghidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan 
kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu 
mengatasinya. 

Ukuran skill seseorang dapat dilihat dari kemampuan (profiler skills 
dimensions): 

1. Beradministrasi (administrative) 
2. Berkomunikasi (communication) 
3. Pribadi yang supel (interpersonal) 
4. Kepemimpinan (leadership) 
5. Memotivasi (motivation) 
6. Pengetahuan organisasi (organizational knowledge) 
7. Stategi organisasi (organizational strategy) 
8. Pengendalian diri (self management) 
9. Berpikir (thinking) 
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Dari sembilan ukuran skills seseorang tersebut d iatas, ternyata yang termasuk 
ke dalam life skills adalah kemampuan berkomunikasi, pribadi yang supel, 
kepemimpinan, memotivasi dan pengendalian diri. Sedangkan yang termasuk 
ke dalam hard skills adalah kemampuan beradministrasi dan pengetahuan 
organisasi.  

Sedangkan yang termasuk life skills dan hard skills adalah kemampuan strategi 
organisasi dan berpikir. Memperhatikan kontribusi life skills yang cukup 
signifikan (85%) dalam mencapai kesuksesan baik seseorang maupun lembaga 
maka menjadi perhatian penting life skills ini untuk dikembangkan 

Tahapan untuk dapat memasuki inti keberhasilan dimulai dari tiga faktor yaitu: 

1. Kompetensi 
Di mana dan apa yang akan dikerjakan tentunya agar diupayakan 
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Apa dan seberapa 
pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki merupakan hal yang 
harus kita kenali dan sadari. 

2. Kinerja 
Kinerja atau performansi dari apa yang hendak dikerjakan harus 
dapat diukur dan dipenuhi. Setiap manusia harus mengetahui dan 
menyadari tingkat kemampuan yang dimiliki untuk mencapai apa 
yang diinginkan sehingga tidak memaksakan diri. 

3. Karakter 
Setiap pekerjaan memiliki sifat dan karakteristik sendiri-sendiri. 
Manusia akan dapat menangani pekerjaan yang dihadapinya jika mau 
mengenali sifat-sifat dan karakteristik pekerjaan tersebut. Selain itu 
manusia juga memiliki sifat dan karakteristik. Untuk itu kita harus 
benar-benar mengenali karakter dari diri sendiri dan pekerjaan yang 
akan dilakukan. 

Ketiga faktor tersebut dapat dimulai dari sisi mana saja. Untuk memulai 
melakukan pekerjaan menuju inti keberhasilan yang diinginkan terdapat tiga 
hal lagi yang harus dipahami, yaitu: 

1. Sistem Nilai: Sistem nilai merupakan salah satu bagian dari 
pemahaman kita terhadap diri dan lingkungan pekerjaan yang akan 
kita hadapi 
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2. Keyakinan: Setiap manusia yang akan melangkah ataupun melakukan 
pekerjaan harus benar-benar memiliki keyakinan untuk bisa 
mencapainya. 

3. Komitmen: Untuk selanjutnya bekerja akan selalu dituntut keseriusan 
kita untuk benar-benar mau terus melaksanakan atau menyelesaikan 
apa yang kita kerjakan sampai tuntas dan mencapai keberhasilan. 

Dengan memenuhi syarat faktor-faktor dan unsur-unsur tersebut di atas, kita 
akan dapat memasuki inti keberhasilan melalui etika kerja yang harus kita 
jalani. Pendidikan formal yang merupakan bagian daripada hard skills, sadar 
atau tidak, faktanya menjadi tumpuan penuh bagi remaja selaku anak didik 
untuk sukses menjalani pendidikan tersebut walau dengan cara apapun 
termasuk cara-cara yang tidak dibenarkan secara peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

Padahal, posisinya dalam pencapaian kesuksesan remaja atau anak didik hanya 
sekitar 15% (hard skills), sedangkan pembinaan remaja ke arah soft skills 
hampir kurang mendapatkan perhatian. 

 

5.4 Jenis-Jenis Pendidikan Kecakapan 
Hidup 
Kecakapan hidup dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kecakapan hidup 
yang bersifat generik (generic life skill/GLS) yang terbagi atas kecakapan 
personal (personal skill) dan kecakapan sosial (social skill) sedangkan 
kecakapan hidup yang bersifat khusus (specific life skill/SLS) mencakup 
kecakapan akademik (academic skill) dan kecakapan vokasional (vocational 
skill) (Depdiknas, 2007). 

Kecakapan Personal (Personal Skill) 

Kecakapan personal (personal skill) adalah kecakapan yang diperlukan bagi 
seseorang untuk mengenal dirinya secara utuh. Kecakapan ini mencakup 
kecakapan akan kesadaran diri atau memahami diri (self awareness) dan 
kecakapan berfikir (thinking skill). 
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1. Kecakapan kesadaran diri merupakan penghayatan sebagai makhluk 
Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan Warga Negara, serta 
menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang 
dimilikinya, sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam 
meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi diri 
sendiri dan lingkungan. 

2. Kecakapan berpikir rasional (thinking skill) adalah kecakapan yang 
diperlukan dalam pengembangan potensi berpikir. Kecakapan ini 
mencakup antara lain kecakapan menggali dan menemukan 
informasi, kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan 
serta kecakapan memecahkan masalah secara kreatif. 

Kecakapan Sosial (Social Skill) 

Kecakapan sosial (social skill) mencakup kecakapan berkomunikasi dengan 
empati (communication skill) dan kecakapan bekerja sama (collaboration 
skill). 

1. Kecakapan berkomunikasi yang dilakukan secara lisan maupun 
tulisan. Kemampuan mendengarkan dan menyampaikan gagasan 
secara lisan maupun tulisan perlu dikembangkan. Kecakapan 
mendengarkan dengan empati akan membuat orang mampu 
memahami isi pembicaraan orang lain, sementara lawan bicara 
merasa diperhatikan dan dihargai. 

2. Kecakapan bekerja sama maksudnya adalah adanya saling pengertian 
dan saling membantu antar sesama untuk mencapai tujuan yang baik, 
karena itu merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan 
sepanjang hidup manusia. 

Kecakapan Akademik (Academic Skill) 

Kecakapan akademik sering kali disebut dengan kecakapan intelektual atau 
kemampuan berpikir ilmiah yang pada dasarnya merupakan pengembangan 
dari kecakapan berpikir secara umum namun mengarah kepada kegiatan yang 
bersifat keilmuan. Kecakapan ini mencakup antara lain kecakapan 
mengidentifikasi variabel, menjelaskan hubungan suatu fenomena tertentu, 
merumuskan hipotesis, merancang dan melaksanakan penelitian. Untuk 
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membangun kecakapan-kecakapan tersebut diperlukan pula sikap ilmiah, 
kritis, obyektif, dan transparan. 

Kecakapan Vokasional (Vocational Skill) 

Kecakapan Vokasional adalah keterampilan yang dikaitkan dengan berbagai 
bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Kecakapan vokasional 
mencakup kecakapan vokasional dasar (basic vocational skill) dan kecakapan 
vokasional khusus (occupational skill). 

1. Kecakapan vokasional dasar yang berkaitan dengan bagaimana 
peserta didik menggunakan alat sederhana, misalnya obeng, palu dan 
sebagainya.  

2. Kecakapan vokasional khusus hanya diperlukan bagi mereka yang 
akan menekuni pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, misalnya 
pekerja montir, apoteker, tukang, dan sebagainya. 
 

5.5 Pendidikan Life Skills dan Nilai-Nilai 
Enterpreneur 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia membagi life 
skill (kecakapan hidup) menjadi empat jenis yaitu kecakapan personal 
(personal skill), kecakapan sosial (social skill), kecakapan akademik (academic 
skill), dan kecakapan vokasional (vocational skill). Kecakapan personal 
mencakup kecakapan mengenal diri (self awareness) dan kecakapan berpikir 
(social skill). Kecakapan sosial akan menghasilkan general life skill 
(kecakapan generic). Adapun kecakapan akademik dan kecakapan vokasional 
akan menghasilkan specific life skill (kecakapan spesifik) (Anwar, 2004). 

Pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup sangat dibutuhkan untuk 
mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia usaha dan dunia industri. 
Mahasiswa harus mampu mengurus dan mengendalikan dirinya sendiri dalam 
berinteraksi di lingkungan kampus, masyarakat dan tempat bekerja yang 
merupakan sumber penghidupan. Melalui pendidikan yang diorientasikan pada 
kecakapan hidup, mahasiswa diharapkan berani menghadapi problem 
kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara kreatif 
menemukan serta mampu mengatasinya melalui pembekalan kecakapan 
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personal, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional 
yang berjalan secara sinergis serta bersifat holistic (Rahmad, 2012). 

Tujuan pendidikan life skill adalah mengaktualisasikan potensi mahasiswa 
untuk memecahkan problema yang dihadapi, memberikan kesempatan kepada 
kampus mengembangkan pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan prinsip 
pendidikan berbasis luas, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di 
lingkungan kampus dengan memberi peluang pemanfaatan sumber daya yang 
ada di masyarakat. Esensi dari pendidikan life skill adalah untuk meningkatkan 
relevansi pendidikan dengan nilai-nilai kehidupan nyata, baik preservatif 
maupun progresif (Anwar, 2004). 

Pembagian life skill menurut Broling yang diterjemahkan Anwar (2004) terdiri 
dari daily living skill, personal/social skill, dan occupational skill. Daily living 
skill meliputi pengelolaan kebutuhan pribadi, pengelolaan keuangan pribadi, 
pengelolaan rumah pribadi, kesadaran kesehatan, kesadaran keamanan, 
pengelolaan makanan-gizi, pengelolaan pakaian, tanggung jawab sebagai 
pribadi warga Negara, pengelolaan waktu luang, rekreasi dan kesadaran 
lingkungan.  

Personal/sosial skill meliputi kesadaran diri (minat, bakat, sikap, dan 
kecakapan), percaya diri, komunikasi, tenggang rasa dan kepedulian, 
hubungan antar personal, pemahaman dan pemecahan masalah, menemukan 
dan mengembangkan kebiasaan positif, kemandirian dan kepemimpinan. 
Occupational skill meliputi memilih pekerjaan, perencanaan kerja, persiapan 
keterampilan kerja, penguasaan kompetensi, kesadaran untuk menguasai 
keterampilan, kemampuan menguasai menerapkan teknologi, merancang dan 
melaksanakan proses pekerjaan, menghasilkan produk barang dan jasa. 

Skill yang dimiliki mahasiswa adalah conceptual skill artinya siswa kaya ide-
ide kreatif yang bisa melahirkan konsep-konsep pengembangan keterampilan 
diri. Semua itu tidak terlepas dari dukungan Perguruan Tinggi atau Universitas 
(Kampus) bekerja sama dengan pihak lain, berpartisipasi dalam kegiatan sosial 
kemasyarakatan, memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain 
sebagai perwujudan human skill mahasiswa. Untuk technical skill mahasiswa 
terlibat langsung dalam kegiatan yang meningkatkan kecakapan hidup karena 
mahasiswa berinteraksi langsung dan mengimplementasikan teori yang 
didapat di kampus. 

Optimalisasi life skill dikembangkan melalui unit produksi serta penyediaan 
laboratorium di kampus. Life skill dikembangkan pada praktik kerja industri. 
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Pengembangan life skill di kampus selain unit produksi dan laboratorium juga 
bisa dikembangkan melalui business center kampus yang merupakan pusat 
pendidikan dan pusat pengembangan sains dan teknologi. Selain itu business 
center juga dapat menciptakan desain rekayasa teknologi dan inovasi baru 
sekaligus pusat produksi dan pemasaran yang mampu menghasilkan produk 
serta mampu menumbuhkembangkan kewirausahaan bagi tamatannya. 

Oleh Karena itu, menjadi penting entrepreneurship mapping dalam 
pembelajaran kewirausahaan dalam kategori business entrepreneur dimulai 
dari personality development, kreativitas dan inovasi, teknik bisnis, teknik 
produksi, dan produk. Program ini diharapkan mampu menghasilkan produk 
unggulan yang bermanfaat bagi masyarakat dan industri dan mencerminkan 
produk unggulan kampus. Kampus melalui optimalisasi sumber daya yang 
dimiliki mengembangkan kewirausahaan mahasiswa dan sekolah melalui 
implementasi secara langsung prinsip-prinsip produksi, analisis peluang dan 
pemasaran.  

Selain itu, diharapkan mampu mengembangkan SDM yang berjiwa 
kewirausahaan yang bertumpu pada 3 K yakni komitmen, kompeten, dan 
konsisten dalam pengelolaan business center. Pengelolaan business center 
harus didukung dengan nilai-nilai entrepreneur yang terdiri dari percaya diri, 
orisinalitas, berorientasi manusia, berorientasi hasil kerja, berorientasi masa 
depan, berani mengambil risiko. Sifat percaya diri tercermin dari sikap yakin 
dan optimis untuk keberhasilan usaha, mandiri dan tidak tergantung pada 
orang lain serta bertanggungjawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan.  

Orisinalitas tercermin dari sikap kreatif mengembangkan ide-ide baru, inovatif 
dalam memberikan nilai tambah pada suatu produk, serta memiliki inisiatif 
dan proaktif mencari peluang untuk keberhasilan usaha. Berorientasi pada 
manusia tercermin pada sifat suka bergaul dengan orang lain, memiliki 
komitmen terhadap kewajiban, dan responsif terhadap saran dan kritik yang 
membangun. Berorientasi pada hasil tercermin dari sikap ingin berprestasi, 
teguh, tekun, kerja keras, penuh semangat dan berorientasi pada keuntungan. 
Orientasi pada masa depan artinya memiliki pandangan ke depan untuk 
merealisasikan visi, misi, dan tujuan. Berani mengambil risiko baik internal 
maupun eksternal 
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Soal-Soal Latihan (Diskusi) 

1. Jelaskan pengertian life skill menurut pendapat beberapa pakar? 
2. Jelaskan ciri-ciri pembelajaran life skills? 
3. Jelaskan pentingnya life skills dalam menghadapi tantangan masa 

depan? 
4. Jelaskan keterampilan-keterampilan yang perlu diajarkan berkaitan 

dengan life skills? 
5. Jelaskan 2 (dua) jenis utama dari life skills? 
6. Jelaskan pembagian life skill menurut Broling? 
7. Jelaskan faktor-faktor yang diperlukan dalam tahapan memasuki inti 

keberhasilan? 
8. Jelaskan yang dimaksud dengan kecakapan personal (Personal skill) 

dan jelaskan keterampilan-keterampilan yang tercakup dengan 
kecakapan personal (Personal skill)? 

9. Jelaskan yang dimaksud dengan kecakapan akademik (Academic 
Skill)? 

10. Jelaskan yang dimaksud dengan kecakapan vokasional (Vocational 
Skill) dan jelaskan keterampilan-keterampilan yang tercakup dengan 
kecakapan vokasional (Vocational Skill)? 
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A. Deskripsi Singkat Isi Bab 6 

Pada bab ini akan membahas tentang Analisa Kelayakan Bisnis, di 
mana sub-sub yang dibahas antara lain pengertian Analisa kelayakan 
bisnis, konsep dan studi kelayakan bisnis dalam menghadapi 
tantangan masa depan, tahapan kelayakan usaha dan nilai-nilai 
entrepreneur. 

B. Relevansi 
Relevansi pembahasan pengertian Analisa kelayakan bisnis, tahapan 
kelayakan bisnis dan usaha dalam menghadapi tantangan masa 
depan, dan nilai-nilai entrepreneur di perguruan tinggi, agar 
mengetahui dan mendapatkan pemahaman tentang pemahaman 
Analisa bisnis, sehingga dapat diimplementasikan wirausaha di dalam 
melakukan aktivitas bisnis. 

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 
Mata Kuliah kewirausahaan adalah merupakan salah satu komponen 
pendukung untuk kemandirian seseorang didorong dengan semangat, 
sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani suatu 
kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta 
menerapkan cara kerja dalam menemukan produk baru dengan 
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meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang 
lebih baik atau memperoleh keuntungan yang besar.  
Jadi wirausaha itu mengarah kepada seseorang yang melakukan 
usaha atau aktivitas mandiri dengan segala kemampuan yang 
dimilikinya. Adapun kewirausahaan menunjuk kepada sikap mental 
yang dimiliki seseorang wirausaha dalam melaksanakan kegiatan, 
sehingga mengarahkan kepada mahasiswa untuk menciptakan sesuatu 
yang baru, berbeda dari yang lain atau mampu menciptakan sesuatu 
yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.  
Wirausahawan merupakan orang yang menjalankan usaha atau 
perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi, oleh karena itu 
wirausaha perlu memiliki kesiapan mental baik untuk menghadapi 
keberuntungan ataupun kerugian. 

 

6.1 Konsep dan Studi Kelayakan Bisnis 
Untuk menghindari kegagalan usaha, maka perlu dilakukan analisis sebelum 
usaha tersebut dijalankan. Analisis tersebut dikenal dengan istilah analisis 
kelayakan usaha. Salah satu tujuan dilakukan analisis kelayakan usaha adalah 
untuk mencari jalan keluar agar dapat meminimalkan hambatan dan risiko 
yang mungkin timbul di masa yang akan datang yang penuh dengan 
ketidakpastian. 

Kasmir (2006) menjelaskan analisis kelayakan usaha adalah suatu kegiatan 
yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan usaha atau bisnis 
yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha 
tersebut dijalankan, bahwa suatu kegiatan usaha dapat dikatakan layak apabila 
dapat memenuhi persyaratan tertentu. Untuk menentukan layak atau tidaknya 
suatu usaha diperlukan perhitungan dan asumsi-asumsi sehingga dapat ditarik 
kesimpulan bahwa dari segi keuangan perusahaan ini layak untuk dijalankan. 

Analisis kelayakan usaha dilakukan untuk mengidentifikasi masalah di masa 
yang akan datang sehingga dapat meminimalkan kemungkinan melesetnya 
hasil yang ingin dicapai dalam suatu investasi. Analisis kelayakan usaha 
memperhitungkan hambatan atau peluang dari investasi yang akan dijalankan. 
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Jadi suatu analisis kelayakan usaha dapat memberikan pedoman atau arahan 
pada usaha yang akan dijalankan. 

Melakukan analisis kelayakan usaha secara mendalam berarti meneliti secara 
sungguh-sungguh data dan informasi yang ada, kemudian mengukur, 
menghitung dan menganalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan 
metode-metode tertentu. Penelitian yang dilakukan terhadap usaha yang akan 
dijalankan menggunakan ukuran tertentu sehingga diperoleh hasil maksimal. 

Kelayakan bisnis merupakan penelahan atau analisis tentang apakah suatu 
kegiatan investasi memberikan manfaat atau hasil bila dilaksanakan 
(Nurmalina, 2009). Banyak peluang dan kesempatan yang ada dalam kegiatan 
bisnis telah menuntut perlu adanya penilaian sejauh mana kegiatan dan 
kesempatan tersebut dapat memberikan manfaat bila bisnis dilakukan. 

Projek merupakan suatu tugas yang perlu didefinisikan dan terarah ke suatu 
sasaran yang dituturkan secara konkret serta yang harus diselesaikan dalam 
kurun waktu tertentu dengan menggunakan tenaga manusia yang terbatas dan 
menggunakan alat-alat terbatas, sehingga diperlukan suatu jenis pimpinan dan 
bentuk kerja sama yang tidak seperti biasa. Rangkaian dasar dalam 
perencanaan dan pelaksanaan projek adalah siklus projek yang terdiri dari 
tahap-tahap identifikasi, persiapan dan analisis penilaian pelaksanaan dan 
evaluasi (Noor, 2009). 

Studi kelayakan bisnis adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu bisnis 
dilaksanakan dengan berhasil, analisis kelayakan dilakukan untuk melihat 
apakah suatu bisnis dapat memberikan manfaat atas investasi yang akan 
ditanamkan (Husnan dkk, 2000). 

Menurut Umar (1999) studi kelayakan bisnis adalah suatu penelitian tentang 
layak atau tidaknya suatu investasi dilaksanakan. Hasil kelayakan merupakan 
perkiraan suatu bisnis menghasilkan keuntungan yang layak bila telah 
dioperasionalkan. Perkiraan keberhasilan mungkin dapat ditafsirkan berbeda-
beda sesuai dengan pihak yang menjalankan tujuan bisnis.  

Studi Kelayakan Bisnis menurut para ahli yaitu sebagai berikut: 

1. Menurut Kasmir dan Jakfar (2003), Studi Kelayakan Bisnis 
merupakan suatu kegiatan yang mempelajari sarana mendalam 
tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan, untuk 
menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan. 
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2. Menurut Kasmir dan Jakfar (2001), Studi Kelayakan Bisnis 
merupakan suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menilai 
kelayakan bisnis yang dijalankan untuk mewujudkan laba 
perusahaan. 

3. Menurut Nitisetmito dan Burhan (1995), Studi Kelayakan Bisnis 
merupakan suatu metode penjajakan dari suatu gagasan usaha tentang 
kemungkinan layak atau tidaknya gagasan usaha tersebut 
dilaksanakan. 

4. Menurut Kasmir dan Jakfar (2007:4), Studi Kelayakan Bisnis 
merupakan suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu projek 
bisnis yang biasanya merupakan proses investasi itu dilaksanakan. 

5. Menurut Drs. H.M Yacob Ibrahim (1998:1), Studi Kelayakan Bisnis 
merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, 
apakah menerima atau menolak suatu gagasan usaha atau projek yang 
direncanakan. 

6. Menurut Husein Umar (1997) menyatakan Studi Kelayakan Bisnis 
adalah suatu penelitian layak atau tidaknya suatu proses besar yang 
biasanya merupakan projek investasi itu dilaksanakan. 

7. Menurut Suad Husnan dan Suwarsono (2002:4), Studi Kelayakan 
Bisnis adalah penelitian tentang dapat atau tidaknya suatu projek 
investasi dilaksanakan dengan berhasil. 

8. Menurut Sutrisno (1982:75), Studi Kelayakan Bisnis merupakan studi 
atau pengkajian apakah suatu usulan projek/gagasan usaha apabila 
dilaksanakan dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan 
tujuannya atau tidak. 

 

6.2 Analisa Studi Kelayakan Usaha 
Kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat (benefit) yang dapat diperoleh 
dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha/projek, disebut dengan studi 
kelayakan bisnis. Dengan demikian studi kelayakan yang juga sering disebut 
dengan feasibility study merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil 
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suatu keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan 
usaha/projek yang direncanakan. 

Pengertian layak dalam penilaian ini adalah kemungkinan dari gagasan 
usaha/projek yang akan dilaksanakan memberikan manfaat (benefit), baik 
dalam arti financial benefit maupun dalam arti social benefit. Layaknya suatu 
gagasan usaha/projek dalam arti social benefit, hal ini tergantung dari segi 
penilaian yang dilakukan. Projek-projek yang dinilai dari segi social benefit 
pada umumnya adalah projek-projek yang benefit-nya dihitung/dinilai segi 
manfaat yang diberikan projek terhadap perkembangan perekonomian 
masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan usaha/projek yang dinilai dari segi 
financial benefit adalah usaha-usaha yang dinilai dari segi penanaman 
investasi/modal yang diberikan untuk pelaksanaan usaha/projek tersebut.(Dr. 
Lilis Sulastri, 2016) 

Pada umumnya projek-projek yang dinilai dari segi social benefit adalah 
projek-projek yang dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi-organisasi 
sosial, seperti pembuatan jalan/jembatan, rumah sakit, taman hiburan, sekolah, 
dan lain sebagainya yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian 
masyarakat secara keseluruhan. Projek-projek yang dinilai dari segi analisis 
financial benefit, pada umumnya projek-projek yang dilaksanakan oleh 
pengusaha secara individu yang menanamkan modalnya di dalam projek atau 
yang berkepentingan langsung dalam projek.  

Sasaran yang ingin dicapai dalam analisis finansial adalah hasil dari modal 
saham (equity capital) yang di tanam dalam usaha/projek yang lebih 
mengutamakan penilaian social benefit daripada financial benefit sering 
disebut dengan analisis evaluasi projek dan kegiatan usaha projek yang 
mengutamakan financial benefit daripada social benefit sering disebut dengan 
analisis studi kelayakan bisnis.(Dr. Lilis Sulastri, 2016) 

Analisis kelayakan usaha artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam 
bertujuan untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan 
manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. 
Dengan kata lain, kelayakan dapat berarti bahwa usaha yang dijalankan akan 
memberikan keuntungan finansial dan non finansial sesuai dengan tujuan yang 
diinginkan. Layak juga berarti dapat memberikan keuntungan tidak hanya bagi 
perusahaan yang menjalankannya, tetapi juga bagi investor, kreditor, 
pemerintah dan masyarakat luas. 
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Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari berbagai 
aspek. Setiap aspek harus memiliki standar nilai tertentu. Namun, keputusan 
penilaian tidak hanya dilakukan pada salah satu aspek, tetapi pada seluruh 
aspek yang akan dinilai. Ukuran kelayakan masing-masing jenis usaha sangat 
berbeda, misalnya antara usaha jasa dan usaha non jasa. Akan tetapi aspek-
aspek yang digunakan untuk menyatakan layak atau tidaknya usaha tersebut 
sama meskipun bidang usahanya berbeda. 

Oleh karena itu dalam rangka studi kelayakan usaha tersebut hal-hal yang 
perlu diketahui sebagaimana dijelaskan Hadi (2011) adalah: 

1. Ruang lingkup kegiatan usaha; Di sini perlu dijelaskan/ditentukan 
bidang-bidang apa usaha akan beroperasi. Kalau misalnya bidang 
usaha adalah pendirian pabrik tekstil, maka apakah pabrik tekstil ini 
merupakan usaha yang terpadu, ataukah hanya tahapan tertentu saja. 

2. Cara kegiatan usaha dilakukan; Di sini ditentukan apakah usaha akan 
ditangani sendiri, ataukah akan diserahkan pada pihak lain. Jika 
diserahkan kepada pihak lain, maka siapa yang akan menanganinya. 

3. Evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan berhasilnya seluruh 
usaha; Di sini perlu diidentifikasikan faktor-faktor kunci keberhasilan 
usaha semacam ini. Teknik yang bisa dipergunakan dengan 
mengidentifikasikan “underpinnings” untuk usaha semacam ini. 

4. Sarana yang diperlukan oleh usaha; Menyangkut bukan hanya 
kebutuhan seperti material, tenaga kerja, dan sebagainya, tetapi 
termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung, seperti jalan raya, 
transportasi, dan sebagainya. 

5. Hasil kegiatan usaha tersebut; Serta biaya-biaya yang harus 
ditanggung untuk memperoleh hasil tersebut. 

6. Akibat-akibat yang bermanfaat ataupun yang tidak dari kegiatan 
usaha tersebut; Hal ini sering disebut juga sebagai manfaat dan 
pengorbanan ekonomis dan sosial. 

7. Langkah-langkah rencana untuk mendirikan usaha, beserta jadwal 
dari masing-masing kegiatan tersebut, sampai dengan usaha investasi 
siap berjalan. 
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Analisis kelayakan usaha dilakukan dan diperlukan agar usaha yang akan 
dijalankan tidak akan sia-sia atau tidak membuang uang, tenaga, atau pikiran 
secara percuma saja serta tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu di 
masa yang akan datang. Tujuan analisis kelayakan usaha adalah untuk 
menentukan apakah suatu ide usaha layak untuk direalisasikan. Jika layak, 
maka langkah selanjutnya adalah menyusun rencana bisnis, jika tidak layak 
untuk direalisasikan maka entrepreneur harus melupakan ide usaha tersebut 
dan mencari ide yang lain.(Ananda and Rafida, 2016) 

Terdapat lima tujuan dari dilakukannya analisis kelayakan usaha sebagaimana 
dijelaskan Kasmir (2006) sebagai berikut: 

1. Menghindari Risiko Kerugian; Analisis kelayakan bertujuan untuk 
menghindari risiko kerugian di masa yang akan datang yang penuh 
ketidakpastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi 
atau terjadi tanpa dapat diramalkan. Dalam hal ini fungsi analisis 
kelayakan adalah untuk meminimalkan risiko yang tidak diinginkan 
baik risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat 
dikendalikan. 

2. Memudahkan Perencanaan: Ramalan tentang apa yang akan terjadi di 
masa yang akan datang dapat mempermudah pelaku usaha dalam 
melakukan perencanaan. Perencanaan meliputi: berapa jumlah dana 
yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha 
akan dibangun, siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana cara 
melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh dan 
bagaimana mengawasinya jika terjadi penyimpangan. Dalam 
perencanaan sudah terdapat jadwal pelaksanaan usaha, mulai dari 
usaha dijalankan sampai waktu tertentu. 

3. Memudahkan Pelaksanaan Pekerjaan: Berbagai rencana yang sudah 
disusun sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Pelaku usaha telah 
memiliki pedoman yang harus dikerjakan. Pengerjaan usaha dapat 
dilakukan secara sistematik sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan 
rencana yang sudah disusun. Rencana yang sudah disusun dijadikan 
acuan dalam mengerjakan setiap tahap yang sudah direncanakan. 

4. Memudahkan Pengawasan: Pelaksanaan usaha sesuai rencana akan 
memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap 
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jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar tidak terjadi 
penyimpangan dari rencana yang telah disusun. Pelaku usaha dapat 
sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya karena merasa ada yang 
mengawasi sehingga tidak terhambat oleh hal-hal yang tidak perlu. 

5. Memudahkan Pengendalian: Adanya pengawasan dalam pelaksanaan 
pekerjaan dapat mendeteksi terjadinya suatu penyimpangan sehingga 
dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan 
pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan 
yang melenceng sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. 

Manfaat analisis kelayakan usaha menyangkut tiga aspek, yaitu: 

1. Manfaat ekonomis usaha tersebut bagi usaha itu sendiri (sering juga 
disebut sebagai manfaat finansial). Dalam hal ini bermakna apakah 
usaha itu dipandang cukup menguntungkan apabila dibandingkan 
dengan risiko usaha tersebut. 

2. Manfaat ekonomi usaha tersebut bagi negara. Sering juga disebut 
manfaat ekonomi nasional, yang menunjukkan usaha tersebut 
bermanfaat bagi ekonomi makro suatu negara. 

3. Manfaat sosial usaha tersebut bagi masyarakat sekitar, ini merupakan 
studi yang paling sulit dilakukan. 

Hasil analisis kelayakan usaha sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak, 
terutama pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan terhadap usaha yang 
akan dijalankan. Pelaku usaha yang melakukan analisis kelayakan usaha akan 
mempertanggungjawabkan hasil analisis kelayakan usahanya kepada pihak-
pihak yang berkepentingan, dan atas laporan hasil analisis kelayakan usaha 
tersebut akan berdampak kepada kepercayaan terhadap pelaku usaha.  

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil analisis kelayakan usaha 
antara lain: 

1. Pemilik Usaha; Pemilik usaha sangat berkepentingan terhadap hasil 
analisis kelayakan usaha yang telah dibuat karena mereka tidak mau 
jika dana yang ditanamkan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, hasil 
analisis kelayakan usaha yang sudah dibuat benar-benar dipelajari 
oleh pelaku usaha, apakah akan memberikan keuntungan atau tidak. 
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2. Lembaga Keuangan; Jika modal perusahaan berasal dari dana 
pinjaman bank atau Lembaga keuangan lainnya, maka pihak bank 
atau lembaga keuangan tersebut pun akan sangat berkepentingan 
terhadap hasil analisis kelayakan usaha yang telah dibuat. Bank atau 
lembaga keuangan lainnya tidak mau kredit atau pinjaman yang 
diberikan kepada pelaku usaha akan macet akibat tidak layaknya 
usaha atau projek yang dijalankan. Oleh karena itu, untuk usaha-
usaha tertentu pihak perbankan akan melakukan analisis kelayakan 
terlebih dahulu secara mendalam sebelum pinjaman dikucurkan 
kepada pihak peminjam (pelaku usaha). 

3. Pemerintah; Bagi pemerintah pentingnya analisis kelayakan usaha 
adalah untuk meyakinkan apakah usaha yang akan dijalankan akan 
memberikan manfaat, baik bagi perekonomian secara umum maupun 
bagi masyarakat luas, seperti penyediaan lapangan pekerjaan. 
Pemerintah juga berharap usaha yang akan dijalankan tidak merusak 
lingkungan sekitarnya baik terhadap manusia, hewan maupun 
tumbuh-tumbuhan. 

4. Masyarakat Luas; Bagi masyarakat luas, adanya usaha akan 
memberikan manfaat seperti tersedianya lapangan pekerjaan, baik 
bagi pekerja di sekitar lokasi usaha maupun bagi masyarakat lainnya. 

5. Manajemen; Hasil analisis kelayakan usaha merupakan ukuran 
kinerja bagi pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan 
tugasnya. Kinerja tersebut dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai 
sehingga terlihat prestasi kerja pihak manajemen yang menjalankan 
usaha. 
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6.3 Tahapan Studi Kelayakan Bisnis 
Studi kelayakan bisnis merupakan metode ilmiah. Salah satu syarat metode 
ilmiah adalah sistematis. Penyusunan studi kelayakan bisnis sebagai salah satu 
metode ilmiah pada umumnya meliputi beberapa langkah kegiatan, yaitu: 

1. Penemuan Ide: Agar dapat menghasilkan ide projek yang dapat 
menghasilkan produk laku untuk dijual dan menguntungkan 
diperlukan penelitian yang terorganisasi dengan baik serta dukungan 
sumber daya yang memadai. Jika ide projek lebih dari satu, dipilih 
dengan memperhatikan: 
a. ide projek sesuai dengan kata hatinya 
b. pengambil keputusan mampu melibatkan diri dalam hal-hal yang 

sifatnya teknis 
c. keyakinan akan kemampuan projek menghasilkan laba. 

2. Tahap Penelitian: Setelah ide projek terpilih, dilakukan penelitian 
yang lebih mendalam dengan metode ilmiah: 
a. mengumpulkan data 
b. mengolah data 
c. menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data 
d. menyimpulkan hasil 
e. membuat laporan hasil 

3. Tahap Evaluasi: Evaluasi yaitu membandingkan sesuatu dengan satu 
atau lebih standar atau kriteria yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. 
Ada 3 macam evaluasi: 
a. mengevaluasi usaha projek yang akan didirikan 
b. mengevaluasi projek yang akan dibangun 
c. mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. 

Dalam evaluasi bisnis yang akan dibandingkan adalah seluruh ongkos 
yang akan ditimbulkan oleh usulan bisnis serta manfaat atau benefit yang 
akan diperkirakan akan diperoleh. 

4. Tahap Pengurutan Usulan yang Layak: Jika terdapat lebih dari satu 
usulan rencana bisnis yang dianggap layak, perlu dilakukan 
pemilihan rencana bisnis yang mempunyai skor tertinggi jika 
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dibanding usulan lain berdasar kriteria penilaian yang telah 
ditentukan. 

5. Tahap Rencana Pelaksanaan: Setelah rencana bisnis dipilih perlu 
dibuat rencana kerja pelaksanaan pembangunan projek. Mulai dari 
penentuan jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga perencana, 
ketersediaan dana dan sumber daya lain serta kesiapan manajemen. 

6. Tahap Pelaksanaan: Dalam realisasi pembangunan projek diperlukan 
manajemen projek. Setelah projek selesai dikerjakan tahap 
selanjutnya adalah melaksanakan operasional bisnis secara rutin. 
Agar selalu bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka 
meningkatkan laba perusahaan, dalam operasional perlu kajian-kajian 
untuk mengevaluasi bisnis dari fungsi keuangan, pemasaran, 
produksi dan operasi 

Studi kelayakan bisnis mempunyai keterkaitan yang erat dengan rencana 
bisnis. Sebuah ide bisnis setelah dilakukan studi dan dinyatakan layak untuk 
dijalankan maka langkah selanjutnya adalah membuat rencana bisnis. Jika 
rencana bisnis dapat dilaksanakan maka dilakukanlah pelaksanaan bisnis. Jika 
ide bisnis tidak layak atau rencana bisnis tidak dapat dilaksanakan maka 
kembalikan proposal bisnis dalam ide bisnis yang mungkin ditunda atau 
ditolak. 

Setiap bisnis memerlukan adanya studi kelayakan bisnis pada saat memulai 
usahanya meskipun dengan intensitas yang berbeda-beda. Intensitas pada 
penyusunan studi kelayakan bisnis tergantung pada beberapa hal berikut ini: 

1. Besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan 
Semakin besar dampak yang dapat ditimbulkan dari ide bisnis yang 
akan dijalankan, semakin tinggi kecermatan yang diperlukan dalam 
menyusun studi kelayakan bisnis. Sebaliknya semakin kecil dampak 
yang dapat ditimbulkan dari ide bisnis yang akan dijalankan, semakin 
rendah tuntutan akan kecermatan dalam menyusun studi kelayakan. 
Contoh: Studi kelayakan bisnis yang dilakukan PLTN (Nuklir) VS 
PLTA 

2. Besar kecilnya tingkat kepastian bisnis Semakin besar tingkat 
ketidakpastian suatu bisnis, semakin tinggi intensitas dalam 
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menyusun studi kelayakan bisnis, sebaliknya semakin kecil tingkat 
ketidakpastian bisnis, semakin rendah intensitas dalam menyusun 
studi kelayakan 
Contoh: Studi kelayakan bisnis pada industri yang memiliki banyak 
pesaing, selera pasar yang senantiasa berubah, dan teknologi yang 
senantiasa berkembang (misal bisnis komputer) memerlukan studi 
kelayakan yang lebih mendalam dibandingkan dengan studi 
kelayakan pada bisnis dengan jumlah pesaing yang sedikit, selera 
pasar tidak mengalami perubahan yang berarti, dan teknologi yang 
berkembang lambat (misal bisnis kuliner) 

3. Banyak sedikitnya investasi yang diperlukan untuk melaksanakan 
suatu bisnis Semakin besar nilai investasi yang ditanamkan pada 
suatu bisnis, semakin tinggi kecermatan yang diperlukan dalam 
menyusun studi kelayakan bisnis. Sebaliknya, semakin kecil investasi 
yang ditanamkan, semakin sederhana studi kelayakan bisnis yang 
dilakukan. 
Contoh: Studi kelayakan pendirian usaha warung bakso dengan 
rumah makan. Studi kelayakan bisnis tidak hanya diperlukan oleh 
pemrakarsa bisnis atau pelaku bisnis, tetapi juga diperlukan oleh 
beberapa pihak lain. 

 

6.4 Merencanakan Ide Bisnis 
Sebuah rencana bisnis bisa datang secara tiba-tiba (ide) baik melalui 
pengamatan maupun pengalaman, bisa juga melalui perencanaan yang matang. 
Ide-ide sering sekali muncul dalam bentuk untuk menghasilkan suatu barang 
dan jasa baru. Ide itu sendiri bukan peluang dan tidak akan muncul bila 
wirausaha tidak mengadakan evaluasi dan pengamatan secara terus-menerus. 
Banyak ide yang betul-betul asli, tetapi sebagian besar peluang tercipta ketika 
wirausaha memiliki cara pandang baru terhadap ide yang lama.  
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Menurut Suryana (2003) sumber peluang potensial bisnis dapat digali dengan 
cara: 

1. Menciptakan produk baru yang berbeda 
Tahapan-tahapan penting dalam pengembangan produk baru yaitu: 
pemunculan ide, pemilihan ide, pengembangan konsep dan 
pengujian, strategi pemasaran, analisa bisnis, pengembangan produk, 
pengujian pasar, komersialisasi. 

2. Mengamati pintu peluang 
Beberapa keadaan yang dapat menciptakan peluang, yaitu: Produk 
baru harus segera dipasarkan dalam jangka waktu yang relatif 
singkat. 

Kerugian teknik harus rendah Bila pesaing tidak begitu agresif untuk 
mengembangkan strategi produknya. Pesaing tidak memiliki teknologi 
canggih. Pesaing sejak awal tidak memiliki strategi dalam memperhatikan 
posisi pasarnya. Perusahaan baru memiliki kemampuan dan sumber-sumber 
untuk menghasilkan produk barunya. 

Menganalisis produk dan proses secara mendalam 

Analisis ini penting untuk menciptakan peluang yang baik dalam menjalankan 
usahanya secara efektif dan efisien antara lain: 

1. Menganalisis produk dan jasa yang telah ada dan yang akan ada 
2. Menganalisis daerah pasar yang dapat dilayani secara 

menguntungkan 
3. Mengakses kebutuhan dan keinginan konsumen yang sekarang 

maupun yang potensial dalam berbagai daerah pasar untuk dilayani 
4. Menganalisis kemampuan organisasi untuk melayani permintaan 

konsumen pada basis setelah penjualan. 
5. Menggerakkan sumber-sumber organisasi untuk memuaskan 

kebutuhan konsumen. 
6. Menganalisis struktur harga yang sesuai dengan penerimaan 

konsumen dan juga menyediakan pengoperasian bisnis yang aktif 
dalam hal keuntungan dan penghargaan pada pemilik. 
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Memperhitungkan risiko 

Dalam memperhitungkan risiko, ada beberapa hal yang harus diperhatikan 
yaitu: 

1. Menciptakan nilai untuk pelanggan. 
2. Pilih pasar di mana anda dapat melampaui yang lain. 
3. Hadirkan target yang terus bergerak pada para pesaing dengan terus 

menerus meningkatkan posisi. 
4. Mendayagunakan inovasi, kualitas, pengurangan biaya. 

Ide-ide yang telah kita realisir akan menciptakan peluang bisnis karena 
peluang bisnis itu sebenarnya ada di sekitar kita dan banyak sekali macam 
bisnis yang bisa diraih. Namun, untuk menangkap peluang bisnis, diperlukan 
keberanian, kejelian dan kreativitas bisnis dan kita harus betul-betul 
memahami kebutuhan masyarakat konsumen. 

Aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis 

Berikut ini aspek-aspek yang dapat diteliti dalam suatu Studi Kelayakan 
Bisnis, yaitu:  

1. Aspek Pasar dan Pemasaran 
Aspek pasar dan pemasaran berkaitan dengan adanya peluang pasar 
untuk suatu produk yang akan di tawarkan oleh suatu projek tersebut 
yang meliputi potensi pasar, pangsa pasar dan strategi pemasaran.  

2. Aspek Teknis 
Berkaitan dengan pemilihan lokasi projek, jenis mesin, atau peralatan 
lainnya yang sesuai dengan kapasitas produksi, lay out, dan 
pemilihan teknologi yang sesuai.  

3. Aspek Keuangan 
Berkaitan dengan sumber dana yang akan diperoleh dan projeksi 
pengembaliannya dengan tingkat biaya modal dan sumber dana yang 
bersangkutan. 

4. Aspek Sumber Daya Manusia 
Berkaitan dengan sumber daya manusia yang terlibat dalam bisnis, 
mulai dari rekrutmen hingga penghentian hubungan kerja.  
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5. Aspek Hukum 
Berkaitan dengan keberadaan secara legal di mana projek akan 
dibangun yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku termasuk:  
a. Perijinan: 

• Izin lokasi: sertifikat (akta tanah), bukti pembayaran PBB 
yang terakhir, rekomendasi dari RT/RW/Kecamatan. 

• Izin usaha: Akta pendirian perusahaan dari notaris setempat 
PT/CV atau berbentuk badan hukum lainnya. 

a. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 
b. Surat tanda daftar perusahaan  
c. Surat izin tempat usaha dari pemda setempat  
d. Surat tanda rekanan dari pemda setempat  
e. SIUP setempat  
f. Surat tanda terbit yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen 

Penerangan. 
6. Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya 

Berkaitan dengan dampak yang diberikan kepada masyarakat karena 
adanya suatu projek tersebut:  
a. Dari sisi budaya 

Mengkaji tentang dampak keberadaan projek terhadap kehidupan 
masyarakat setempat, kebiasaan adat setempat. 

b. Dari sudut ekonomi 
Apakah projek dapat mengubah atau justru mengurangi income 
per kapita penduduk setempat. Seperti seberapa besar tingkat 
pendapatan per kapita penduduk, pendapatan nasional atau upah 
rata-rata tenaga kerja setempat atau UMR, dll. 

c. Dari segi sosial 
Apakah dengan keberadaan projek wilayah menjadi semakin 
ramai, lalu lintas semakin lancar, adanya jalur komunikasi, 
penerangan listrik dan lainnya, pendidikan masyarakat setempat. 
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Soal-Soal Latihan (Diskusi) 

1. Coba Saudara jelaskan dengan ringkas apa yang dimaksud dengan 
studi kelayakan bisnis, dan mengapa studi kelayakan bisnis itu 
penting 

2. Jelaskan mengapa kegiatan usaha bisnis perlu dianalisis/dievaluasi? 
3. Sebutkan dan jelaskan manfaat yang terkait dengan studi kelayakan 

bisnis? 
4. Buat rencana bisnis yang ingin anda lakukan? 
5. Jelaskan menurut Umar studi kelayakan bisnis? 
6. Penyusunan studi kelayakan bisnis tergantung pada beberapa hal 

Sebutkan sertakan dengan contoh? 
7. Apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu untuk membuat analisa 

business? 
8. Tuliskan aspek-aspek dalam Studi Kelayakan Bisnis? 
9. Manfaat analisis kelayakan usaha menyangkut tiga aspek, Sebutkan? 
10. Apa strategi anda agar bisnis yang anda bangun jadi sukses? 
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Business Plan 

 

 

 
A. Deskripsi Singkat Isi Bab 7 

Pada bab ini akan membahas tentang business plan, di mana sub-sub 
yang dibahas antara lain pengertian bisnis plan, perencanaan bisnis, 
jenis-jenis business plan, dan manfaat business plan untuk usaha. 
Fungsi perencanaan di dalam bisnis serta pengembangan bisnis ke 
depan. 

B. Relevansi 
Relevansi pembahasan pengertian bisnis plan, jenis-jenis bisnis, 
perencanaan bisnis dalam menghadapi tantangan masa depan, dan 
manfaat dari bisnis plan untuk nilai-nilai entrepreneur di perguruan 
tinggi, agar mengetahui dan mendapatkan pemahaman tentang 
perencanaan bisnis serta peluang usaha di masa depan, sehingga 
dapat diimplementasikan wirausaha di dalam melakukan aktivitas 
bisnis kepada mahasiswa. 

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 
Mata Kuliah kewirausahaan adalah merupakan salah satu komponen 
pendukung untuk kemandirian seseorang didorong dengan semangat, 
sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani suatu 
kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta 
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menerapkan cara kerja dalam menemukan produk baru dengan 
meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang 
lebih baik atau memperoleh keuntungan yang besar.  
Jadi wirausaha itu mengarah kepada seseorang yang melakukan 
usaha atau aktivitas mandiri dengan segala kemampuan yang 
dimilikinya. Adapun kewirausahaan menunjuk kepada sikap mental 
yang dimiliki seseorang wirausaha dalam melaksanakan kegiatan, 
sehingga mengarahkan kepada mahasiswa untuk menciptakan sesuatu 
yang baru, berbeda dari yang lain atau mampu menciptakan sesuatu 
yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.  
Wirausahawan merupakan orang yang menjalankan usaha atau 
perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi, oleh karena itu 
wirausaha perlu memiliki kesiapan mental baik untuk menghadapi 
keberuntungan ataupun kerugian. 
 

7.1 Pengertian Bisnis 
Kata “bisnis: berasal dari bahasa Inggris busy: yang artinya “sibuk”, sedangkan 
“business” artinya “kesibukan”. Bisnis dalam arti luar sering didefinisikan 
sebagai keseluruhan kegiatan yang direncanakan dan dijalankan oleh 
perorangan atau kelompok secara teratur dengan cara menciptakan, 
memasarkan barang maupun jasa, baik dengan tujuan mencari keuntungan 
maupun tidak bertujuan mencari keuntungan (Romindo et al., 2020; Sari et al., 
2020; Negara et al., 2021; Sulasih et al., 2021). 

Perencanaan (Planning) adalah penentuan serangkaian tindakan guna 
mencapai hasil yang diinginkan (Supriyadi dan Widodo, 2002). Seorang 
wirausaha yang ingin berhasil dalam menjalankan usahanya, perlu membuat 
perencanaan agar memiliki tahapan yang jelas dalam mencapai tujuannya. 
Perencanaan tersebut dinamakan perencanaan usaha atau business plan. 

Pengertian business plan menurut para ahli: 

1. Business Plan menurut Hisrich and Peters: “The business plan is a 
written document prepared by the entrepeneur that describe all the 
relevant external and internal elements involved in starting a new 
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venture. It is often an integration of functional plans such as 
marketing, finance, manufacturing and human resources.” (Hisrich, 
Peter, 1995:113). 
Jadi business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh 
wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan 
baik internal, maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai 
sewaktu usaha. Isinya Bering merupakan perencanaan terpadu 
menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur dan sumber daya 
manusia. 

2. Business Plan menurut Max Coulthard, Andrea Howell, and Geoff 
Clarke: “Business plan is a detailed study of the organization’s 
activities, which highlights where the organization has been, where it 
is owe and where it might get to in the future, and incorporates an 
action program to achieve these results.” (M. Coulthard, A. Howell, 
G. Clarke, 1999:3). 

3. Business Plan menurut Megginson: “It is a written statement setting 
forth the business's mission and objectives, its operational and 
financial details, its ownership and management structure and how it 
hopes to achieve its objectives” (Megginson, 2000).  
Artinya Business plan adalah suatu rencana tertulis yang memuat 
mini dan tujuan bisnis, cara kerja dan rincian keuangan/permodalan 
susunan para pemilik dan manajemen dan bagaimana cara mencapai 
tujuan bisnisnya. 

4. Business Plan menurut Bygrave: Business plan is a document that 
convincingly demonstrates the ability of your business to sell enough 
of its product or service to make a satisfactory profit and be attractive 
to potential backers. A better definition: A business plan is a selling 
document that conveys the excitement and promise of your business 
to any potential backers or stake¬holders (Bygrave 1994: 114). 
Artinya Business Plan merupakan suatu dokumen yang menyatakan 
keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau 
jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik 
bagi penyandang dana. 
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Definisi yang lebih baik menyatakan bahwa Business Plan adalah 
sebuah selling document yang mengungkapkan daya tarik dan 
harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial.  
Lebih lanjut Bygrave menjelaskan bahwa:  
Business Plan adalah dokumen yang disediakan oleh entrepreneur 
sesuai pula dengan pandangan penasihat profesionalnya yang 
memuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang dan 
kecenderungan masa depan dari sebuah perusahaan. Isinya mencakup 
analisis tentang manajerial, keadaan fisik bangunan, karyawan, 
produk, sumber permodalan, informasi tentang jalannya perusahaan 
selama ini dan posisi pasar dari perusahaan.  
Business Plan juga berisi tentang rincian profit, neraca perusahaan, 
proyeksi aliran kas untuk dua tahun yang akan datang. Juga memuat 
pandangan dan ide dari anggota tim manajemen. Hal ini menyangkut 
strategi tujuan perusahaan yang hendak dicapai. 

Business plan dibuat dalam bentuk jangka pendek ataupun jangka panjang 
yang pertama kali diikuti untuk tiga tahun berjalan. Business plan merupakan 
rencana perjalanan atau road map yang akan diikuti oleh wirausaha. Business 
plan seakan-akan menjawab pertanyaan: Where am I now? Where am I going? 
How will I get there? 

Berdasarkan definisi tersebut, dilihat dari tujuannya bisnis dapat 
dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu: 

1. Bisnis yang berorientasi keuntungan (profit oriented) 
Bisnis yang berorientasi keuntungan adalah bisnis yang didirikan 
semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan untuk meningkatkan 
kesejahteraan pemilik dan karyawannya serta untuk mengembangkan 
usaha lebih lanjut. Contohnya: perusahaan rokok, perusahaan sepatu 
dan banyak lagi. 

2. Bisnis yang tidak berorientasi keuntungan (non profit oriented) 
Bisnis yang tidak berorientasi keuntungan adalah bisnis yang 
didirikan dengan tujuan utama untuk kepentingan sosial. Contohnya: 
Yayasan-yayasan sosial. 
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Bisnis dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu: 

1. Bisnis ekstraktif: bisnis yang bergerak dalam penggalian barang-
barang tambang. 

2. Bisnis agraris: bisnis yang bergerak dalam bidang pertanian, 
termasuk perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. 

3. Bisnis industri: bisnis yang bergerak dalam bidang pengolahan 
(manufaktur), yaitu bisnis dengan tujuan untuk mengubah barang 
yang berdaya guna menjadi lebih berdaya guna. 

4. Bisnis jasa: bisnis yang bergerak dalam penyediaan produk tidak 
berwujud. 

Alma (2005) merumuskan tujuan pembuatan business plan, antara lain: 

1. Menyatakan seseorang sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam 
membuka usaha baru. Wirausaha yakin akan keberhasilan usahanya 
dan mampu meyakinkan orang lain bahwa mereka tidak akan merugi 
jika ikut dalam bisnis tersebut, misalnya saat mengajukan pinjaman 
ke bank, mencari investor, dan lain-lain. 

2. Mengatur dan membentuk kerja sama dengan perusahaan-perusahaan 
lain yang sudah ada dan saling menguntungkan. Misalnya produsen 
bersedia memasok barang ke dalam bisnis tersebut, atau perusahaan 
yang lebih besar bersedia memberikan pekerjaan atau kontrak. 

3. Dapat mengundang orang-orang tertentu yang potensial atau 
memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk bergabung dalam usaha. 

4. Berguna saat akan melakukan merger atau akuisisi, saat usaha akan 
bergabung dengan perusahaan lain, atau akan dijual. 

5. Menjamin adanya fokus tujuan dari berbagai personil yang terlibat 
dalam usaha tersebut. 

Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam membuat business plan:  

1. Tujuan yang ditetapkan kurang masuk akal. 
2. Pengusaha tidak memiliki pengalaman dalam perencanaan bisnis. 
3. Pengusaha tidak dapat menangkap ancaman dan kelemahan bisnisnya 

sendiri. 
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4. Konsumen tidak mengharapkan adanya barang atau jasa yang 
ditawarkan untuk mengurangi risiko kegagalan dalam membuat 
perencanaan, ada baiknya seorang wirausaha bertanya kepada 
konsultan atau orang lain yang lebih ahli. 

Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk 
memutuskan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dilaksanakan atau tidak. 
Sebuah ide bisnis dinyatakan layak untuk dilaksanakan jika ide tersebut dapat 
mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak (stake holder) 
dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan. 

Subagyo (2005) menyatakan bahwa studi kelayakan adalah penelitian yang 
mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut 
untuk dilaksanakan. Sedangkan pengertian studi kelayakan bisnis menurut 
Wikipedia (diakses, 2009) adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, 
baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, pasar dan pemasaran, 
teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangan, yang 
digunakan sebagai dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan 
untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan, 
ditunda, atau bahkan dijalankan.  

Rencana bisnis atau business plan adalah dokumen tertulis yang 
mendeskripsikan masa depan bisnis yang akan dimulai. Rencana ini meliputi 
apa, bagaimana, siapa, kapan, dan mengapa sebuah bisnis dijalankan.  

Business plan pada umumnya terdiri dari: 

1. Tujuan bisnis. 
2. Strategi yang digunakan untuk mencapainya. 
3. Masalah potensial yang kira-kira akan dihadapi dan cara 

mengatasinya. 
4. Struktur organisasi (termasuk jabatan dan tanggung jawab). 
5. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan. 
6. Modal yang diperlukan untuk membiayai perusahaan dan bagaimana 

mempertahankannya sampai mencapai Break Event Point (BEP). 

Rencana bisnis biasanya digunakan oleh wirausahawan yang sedang mencari 
calon investor, serta perusahaan yang sedang menarik karyawan penting. 
Setiap bisnis memerlukan adanya studi kelayakan meskipun dengan intensitas 
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berbeda-beda, intensitas penyusunan studi kelayakan bisnis tergantung pada 
beberapa hal yaitu: 

1. Besar kecilnya dampak yang ditimbulkan, semakin besar dampak 
yang ditimbulkan dari ide bisnis yang akan dijalankan, semakin 
tinggi kecermatan yang diperlukan dalam menyusun studi kelayakan 
bisnis. Sebaliknya semakin kecil dampak yang dapat ditimbulkan dari 
ide bisnis yang akan dijalankan, semakin rendah tuntutan akan 
kecermatan dalam menyusun studi kelayakan. 
Contoh: Studi kelayakan yang dilakukan untuk pembangunan 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan tingkat risiko 
yang tinggi memerlukan studi kelayakan yang jauh lebih cermat 
dibandingkan dengan studi kelayakan pembangunan bendungan 
untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan tingkat risiko 
yang lebih rendah. 

2. Besar kecilnya tingkat kepastian bisnis, semakin besar tingkat 
ketidakpastian suatu bisnis, semakin tinggi intensitas dalam 
menyusun studi kelayakan bisnis. Sebaliknya, semakin kecil tingkat 
ketidakpastian bisnis, semakin rendah intensitas dalam menyusun 
studi kelayakan. 
Contoh: Studi kelayakan bisnis pada industri yang memiliki banyak 
pesaing, selera pasar yang senantiasa berubah, dan teknologi yang 
senantiasa berkembang memerlukan studi kelayakan yang lebih 
mendalam dibandingkan dengan studi kelayakan pada bisnis dengan 
jumlah pesaing yang sedikit, selera pasar tidak mengalami perubahan 
yang berarti, dan teknologi yang berkembang lambat. 

3. Banyak sedikitnya investasi yang diperlukan untuk melaksanakan 
suatu bisnis, semakin besar nilai investasi yang ditanamkan pada 
suatu bisnis, semakin tinggi kecermatan yang diperlukan dalam 
menyusun studi kelayakan bisnis. Sebaliknya, semakin kecil investasi 
yang ditanamkan, semakin sederhana studi kelayakan yang 
dilakukan. 
Contoh: Studi kelayakan yang dilakukan untuk ide bisnis pendirian 
usaha warung bakso dengan nilai investasi hanya sebesar Rp. 
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5.000.000,- jauh lebih sederhana dibandingkan dengan studi 
kelayakan yang dilakukan untuk ide bisnis pendirian rumah makan 
dengan nilai investasi sebesar Rp. 500.000.000,- 

Sedangkan pihak-pihak yang membutuhkan studi kelayakan bisnis dengan 
berbagai kepentingan adalah: 

1. Pelaku bisnis/manajemen perusahaan, memerlukan studi kelayakan 
sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan ide 
bisnis atau tidak. 

2. Investor, memerlukan studi kelayakan sebagai dasar untuk 
mengambil keputusan, apakah ikut menanamkan modal pada suatu 
bisnis atau tidak. 

3. Kreditor, memerlukan studi kelayakan sebagai salah satu dasar dalam 
mengambil keputusan, apakah akan memberikan kredit pada suatu 
bisnis yang diusulkan atau tidak. 

4. Pemerintah, memerlukan studi kelayakan sebagai dasar untuk 
mengambil keputusan, apakah memberi izin terhadap suatu bisnis 
atau tidak. 

5. Masyarakat, memerlukan studi kelayakan sebagai dasar untuk 
mengambil keputusan, apakah mendukung suatu bisnis atau tidak. 

Studi kelayakan bisnis merupakan metode ilmiah. Salah satu syarat metode 
ilmiah adalah sistematis. Langkah-langkah studi kelayakan bisnis terbagi 
dalam beberapa langkah kegiatan yaitu: 

1. Penemuan ide bisnis: merupakan tahap seseorang menemukan sebuah 
ide bisnis. Ide bisnis muncul karena peluang bisnis yang dipandang 
memiliki prospek yang baik terlihat. 

2. Melakukan studi pendahuluan: dilakukan untuk memperoleh 
gambaran umum peluang bisnis dari ide bisnis yang dijalankan. Jika 
berdasarkan studi pendahuluan suatu ide bisnis yang akan dijalankan 
memiliki kendala yang besar dan kurang prospek maka penyusunan 
studi kelayakan yang lebih mendalam tidak perlu dilakukan. 
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3. Membuat desain studi kelayakan: gambaran umum tentang peluang 
bisnis dari ide bisnis yang akan dijalankan dan diperoleh, sampai 
dengan penentuan desain laporan akhir. 

4. Pengumpulan data: dapat dilakukan dengan menggunakan observasi, 
wawancara, maupun kuesioner. 

5. Analisis dan interpretasi data: dapat dilakukan dengan menggunakan 
analisis kualitatif maupun kuantitatif. 

6. Menarik kesimpulan dan rekomendasi: didasarkan pada hasil analisis 
data untuk memutuskan suatu ide bisnis layak atau tidak layak 
berdasarkan setiap aspek yang diteliti.  

7. Penyusunan laporan studi kelayakan bisnis: format maupun desain 
laporan akhir harus disesuaikan dengan pihak-pihak yang akan 
menggunakan studi kelayakan bisnis. 

Studi kelayakan bisnis juga diperlukan ketika pelaku bisnis akan melakukan 
hal-hal sebagai berikut: 

1. Merintis usaha baru, ketika seorang pelaku bisnis merintis usaha 
baru, studi kelayakan bisnis dilakukan untuk mengetahui apakah 
usaha yang akan dirintis layak atau tidak untuk dijalankan. 

2. Mengembangkan usaha yang sudah ada, ketika seorang pelaku bisnis 
akan mengembangkan usaha, studi kelayakan bisnis dilakukan untuk 
mengetahui apakah ide pengembangan bisnis layak atau tidak untuk 
dijalankan. 

3. Memilih jenis usaha atau investasi/proyek yang paling 
menguntungkan, sering kali investor dan pelaku bisnis dihadapkan 
pada masalah untuk menentukan pilihan jenis bisnis atau 
investasi/proyek karena terbatasnya biaya untuk investasi. 

Studi kelayakan bisnis yang mendalam perlu dilakukan pada beberapa aspek 
kelayakan bisnis yaitu: 

1. Aspek hukum 
2. Aspek pasar dan pemasaran. 
3. Aspek teknis dan teknologi. 
4. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. 
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5. Aspek keuangan. 

Analisis aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis memiliki keterkaitan antara 
aspek yang satu dengan yang lainnya. Kesalahan atau ketidakcermatan pada 
satu aspek akan berpengaruh terhadap hasil analisis studi kelayakan secara 
keseluruhan. 

Beberapa bidang ilmu yang memiliki keterkaitan dengan penyusunan studi 
kelayakan bisnis adalah sebagai berikut: 

1. Hukum bisnis: untuk melakukan analisis kelayakan aspek bisnis. 
2. Sosiologi dan Lingkungan: untuk melakukan analisis kelayakan 

aspek sosial dalam kehidupan bermasyakat. 
3. Manajemen pemasaran: untuk melakukan analisis pada aspek 

pemasaran. 
4. Manajemen operasional dan operational research: untuk melakukan 

analisis kelayakan aspek teknis. 
5. Manajemen sumber daya manusia: untuk melakukan analisis kondisi 

sumber daya manusia. 
6. Manajemen keuangan dan akuntansi: untuk melakukan analisis pada 

aspek keuangan. 
7. Metodologi penelitian, statistika, dan komputer: untuk melakukan 

proses penelitian secara baik dan benar serta melakukan analisis data 
dan penyusunan laporan. 

Etika merupakan norma atau standar perilaku yang digunakan sebagai 
petunjuk bagi perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan 
studi kelayakan bisnis dan hubungan dengan orang lain. Tujuannya adalah 
agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehubungan dengan kegiatan 
penyusunan studi kelayakan bisnis yang dilakukan.  

Etika itu meliputi: 

1. Etika penyusun studi kelayakan terhadap sponsor 
a. Jika sponsor meminta agar pihaknya dirahasiakan, bahwa mereka 

telah mensponsori sebuah studi kelayakan bisnis, maka penyusun 
studi kelayakan bisnis harus menjaga kerahasiaannya, hal ini 
dimaksudkan agar hasil studi kelayakan bisnis benar-benar dapat 



Bab 7 Business Plan 129 

 

menggambarkan keadaan yang sesungguhnya tanpa ada tendensi 
tertentu dari para responden. 

b. Jika sponsor menghendaki hasil studi kelayakan bisnis hanya 
untuk kepentingan sponsor maka penyusun studi kelayakan bisnis 
harus menjaga kerahasiaannya atau tidak memberikan data atau 
hasil studi kelayakan kepada pihak lain tanpa seizin sponsor. 

c. Penyusun studi kelayakan bisnis harus dapat menyelesaikan 
penyusun studi kelayakan bisnis sesuai dengan kesepakatan yang 
telah ditentukan. Biasanya kesepakatan penyusunan studi 
kelayakan bisnis berisi biaya studi kelayakan bisnis. 

2. Etika sponsor terhadap penyusun studi kelayakan 
a. Sponsor harus membayar biaya studi kelayakan bisnis sesuai 

dengan kesepakatan. 
b. Sponsor tidak boleh memaksakan hasil kelayakan bisnis kepada 

penyusun studi kelayakan bisnis sesuai dengan kepentingan 
sponsor. 

Setiap wirausahawan yang menjalankan perusahaan atau akan mendirikan 
perusahaan memerlukan rencana bisnis yang meyakinkan dan berdasarkan 
kenyataan agar mampu meningkatkan kemungkinan keberhasilannya. Selama 
beberapa dasawarsa, penelitian telah membuktikan bahwa perusahaan yang 
membuat rencana bisnis mampu mengungguli mereka yang tidak 
melakukannya.  

 

Gambar 7.1: Fungsi Dari Rencana Bisnis 
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Sayangnya, penelitian lain juga memperlihatkan bahwa perusahaan kecil 
sangat sembrono dalam pendekatan mereka untuk mengembangkan rencana 
bisnis. Survei yang baru-baru ini dilakukan oleh perusahaan penelitian pasar 
Willard & Shullman Group Ltd. Menemukan bahwa hanya 14 persen dari 
perusahaan kecil yang di survei telah menyusun rencana bisnis tahunan secara 
tertulis.  

Studi ini juga melaporkan bahwa 60 persen dari perusahaan kecil tidak 
memiliki rencana tertulis apapun! 

1. Sebagai rencana aksi (Action Plan) 
Rencana bisnis membantu dalam menjalankan dan mengambil 
tindakan bisnis. Jika Anda akan memulai sebuah usaha, tetapi 
prosesnya terlalu kompleks, maka. rencana bisnis membantu dalam 
mengambil tindakan bisnis dengan membagi masalah besar ke dalam 
masalah-masalah kecil yang mudah diterapkan.  

2. Peta Jalan (Road Map) 
Rencana bisnis menjadi alat yang sangat berguna agar bisnis tetap 
pada arah yang diinginkan. Rencana bisnis akan membantu pihak lain 
untuk memahami visi usaha Anda, termasuk supplier, pekerja, mitra 
bisnis, teman dan keluarga. 

3. Sebagai promosi dini (Sales Tool) 
Rencana bisnis juga dapat digunakan sebagai alat bantu penjualan. 
Rencana Bisnis merupakan alat yang bisa dipergunakan untuk 
meyakinkan investor untuk menempatkan uangnya di usaha tersebut, 
di samping itu dapat meningkatkan kepercayaan dari supplier dan 
pelanggan. 

4. Misi dan tujuan bisnis (Business Mision and Goals) 
Misi akan memperjelas arah dan sasaran bisnis yang hendak dicapai. 
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7.2 Jenis-Jenis Businness Plan 
Sebelum memahami bagaimana cara menyusun business plan yang baik, kita 
harus memahami dulu tentang berbagai jenis business plan. Dirangkum dari 
berbagai sumber, sedikitnya ada lima jenis business plan yang bisa Anda pilih, 
yaitu: 

1. Start-Up Business Plan 
Jenis business plan ini akan menjelaskan perusahaan yang hendak 
didirikan. Start-up business plan memiliki kandungan produk atau 
jasa yang hendak Anda tawarkan pada publik, evaluasi kompetitor, 
evaluasi pasar, tim marketing, berbagai faktor risiko, serta sistem 
manajemen yang nantinya akan diterapkan. Dalam dokumen ini juga 
terkandung berbagai proyeksi terkait keuntungan, pemasukan, 
pengeluaran, serta arus kas perusahaan. Business plan jenis ini bisa 
dibilang cukup lengkap, sehingga sangat sesuai untuk disajikan pada 
calon investor. 

2. Strategic Business Plan 
Strategic business plan adalah salah satu jenis business plan yang 
cukup rumit dibandingkan dengan jenis business plan sebelumnya. 
Dalam dokumen ini terdapat berbagai hal yang lebih spesifik dalam 
menjelaskan tujuan atau objektif yang hendak diraih oleh perusahaan.  
Struktur yang ada dari dokumen ini bervariasi untuk setiap 
perusahaan, namun ada beberapa komponen yang dianggap paling 
penting yang harus dimasukkan, komponen tersebut adalah visi 
bisnis, pernyataan misi perusahaan, faktor kritis, strategi dalam 
mencapai tujuannya, serta jadwal penerapan strategi perusahaan. 
Strategic business plan ini mampu membantu pihak stakeholder 
dalam memahami tujuan perusahaan, sehingga mereka bisa ikut 
percaya dengan visi dan misi perusahaan. 

3. Operations Business Plan 
Operations Business plan adalah salah satu bisnis plan yang dibuat 
khusus untuk pihak internal perusahaan saja. Di dalam dokumen ini 
tercantum perencanaan dan peraturan tentang jalannya suatu 
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perusahaan. Lebih lanjut lagi, dalam dokumen ini juga tercantum 
berbagai tanggung jawab untuk setiap orang yang berkepentingan di 
dalam perusahaan. 

4. Development Business Plan 
Development business plan adalah penjelasan lengkap terkait bisnis 
yang hendak di bangun. Di dalam bisnis plan ini terkandung seluruh 
kelengkapan terkait organisasi perusahaan, administrasi, serta 
pertanggungjawaban yang ditanggung oleh setiap karyawan. Untuk 
itu, dokumen ini bisa digunakan untuk pihak internal atau pihak 
eksternal. 

5. Growth Business Plan 
Growth Business plan adalah bisnis plan yang di dalamnya 
terkandung perencanaan pengembangan perusahaan di masa depan. 
Dokumen ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan internal maupun 
eksternal agar bisa mendapatkan lebih banyak modal dari investor. 
Namun, jika bisnis plan ini dimanfaatkan untuk keperluan eksternal, 
maka dokumennya harus berisi penjelasan yang detail terkait 
perusahaan, struktur manajemen, serta pihak apa saja yang 
menduduki posisi penting. 

 

7.3 Faktor yang Memengaruhi Isi 
Rencana Bisnis 
Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi pengembangan rencana bisnis 
yaitu: 

1. Biaya dalam waktu dan dana untuk menyiapkan rencana. 
2. Gaya kepemimpinan dan kemampuannya. 
3. Pilihan atau preferensi tim manajemen. 
4. Kerumitan bisnis. 
5. Lingkungan yang kompetitif. 
6. Tingkat ketidakpastian. 
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Dua isu kritis dalam persiapan membuat rencana bisnis adalah: 

1. Format dasar dan efektivitas penyajian tertulis, rencana bisnis berupa 
tulisan yang jelas sehingga penyampaiannya lebih efektif. 

2. Isi rencana bisnis sebaiknya disusun dengan dukungan fakta untuk 
konsep dalam bentuk bukti pendukung yang meyakinkan. 

Membuat perencanaan bisnis merupakan salah satu kunci sukses dalam 
memulai sebuah bisnis atau usaha. Perencanaan bisnis atau usaha yang baik 
merupakan tolok ukur untuk menilai apakah bisnis atau usaha yang kita 
jalankan layak, profitabel dan berjangka panjang atau memiliki prospek yang 
bagus. Business plan yang baik juga sangat berguna apabila kita ingin 
melakukan kerja sama atau bermitra dengan pihak lain, mencari investor 
ataupun untuk pengajuan pinjaman dana dari kreditor. 

Perencanaan usaha adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan 
dikerjakan pada masa yang akan datang, dalam rangka mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. Hal ini sangat penting, karena perencanaan usaha merupakan 
pedoman kerja bagi seorang wirausaha. Pada umumnya, perencanaan usaha 
mengatur tentang proses kegiatan usaha, produksi, pemasaran, penjualan, 
perluasan usaha, keuangan usaha, pembelian, tenaga kerja, dan penyediaan 
atau pengadaan peralatan (Supriyanto, 2009). 

Dalam membuat business plan, maka yang pertama kali kita lakukan adalah 
mengenali di mana posisi kita, ke mana kita akan pergi (tujuan), mengapa kita 
ingin pergi ke sana dan apa yang akan kita capai. Ukuran-ukuran tersebut 
penting. Intinya adalah bagaimana cara yang paling baik untuk mencapai 
tujuan yang kita capai. Di situlah dibutuhkan sebuah strategi bagaimana kita ke 
sana (Gita Pertiwi, 2010).  

Sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi isi rencana bisnis adalah: 

1. Orang-orang, mencakup permulaan dan risiko perjalanan. 
2. Kesempatan, profit usaha seperti produk, konsumen, pertumbuhan 

yang diharapkan, kemampuan, dan antisipasi berbagai tantangan dan 
masalah. 

3. Konteks, gambaran besar dari lingkungan kompetitif perusahaan. 
4. Risiko dan penghargaan, penilaian masalah-masalah potensial serta 

tanggapan dan solusinya. 
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Dalam rencana bisnis terdapat beberapa perencanaan khusus, yaitu sebagai 
berikut: 

1. Perencanaan produk atau jasa 
Menggambarkan produk dan jasa yang disediakan dan menjelaskan 
segi manfaatnya. 

2. Perencanaan pemasaran 
Menggambarkan manfaat pengguna produk dan jasa serta tipe pasar 
yang ada. 

3. Perencanaan manajemen 
Menggambarkan struktur organisasi perusahaan baru dan latar 
belakang pemain kunci. 

4. Perencanaan operasi 
Penawaran informasi mengenai bagaimana produk akan diproduksi 
atau jasa uang disediakan, tenaga kerja, bahan baku, dan syarat-syarat 
pengolahannya. 

5. Perencanaan keuangan 
Penyediaan rekening kebutuhan uang perusahaan baru dan sumber-
sumber dana serta proyeksi pendapatan, biaya, dan rugi laba. Laporan 
sementara pro-forma laporan-laporan yang menunjukkan rancangan 
kondisi keuangan perusahaan. 

Sumber-sumber yang dapat digunakan untuk perencanaan khusus dalam bisnis 
adalah: 

1. Perencanaan dengan bantuan komputer, seperti pengolah kata dan 
lembar kerja. 

2. Rencana bisnis khusus dengan paket perangkat lunak. 
3. Bantuan para profesional. Seperti bantuan para pengacara, pakar 

pemasaran, pakar rekayasa dan produksi, perusahaan akuntansi, 
organisasi atau institusi penetas (inkubator) bisnis, serta agen 
pengembang bisnis kecil. 
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7.4 Manfaat Bisnis Plan Bagi Sebuah 
Usaha 
Pada masing-masing orang tentunya akan berbeda dalam membuat strategi. 
Ketika menuju ke suatu tempat, ada yang menganggap efektif naik taxi, tapi 
bisa juga yang lain berpendapat bahwa akan lebih menghemat biaya, maka 
efektifnya dengan bus, angkot atau bajaj. Karenanya, bisnis plan yang dibuat 
untuk setiap usaha pastinya tidak sama.  

Berikut adalah manfaat dari bisnis plan bagi sebuah usaha: 

1. Fungsi dari perencanaan yang disusun secara sistematis dapat 
menjadi sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara 
perusahaan. 

2. Perencanaan bisa menjadi dasar pengaturan alokasi sumber daya. 
3. Sebagai alat pendorong bagi pelaku bisnis untuk melihat ke depan 

dan menyadari betapa pentingnya variabel waktu. 
4. Menjadi pegangan dan tolok ukur fungsi pengendalian 

Idealnya, sebuah bisnis berawal dari sebuah ide atau konsep, yang kemudian 
diterjemahkan dalam sebuah perencanaan. Berbekal sebuah bisnis plan, maka 
bisnis bisa dilaksanakan. Dari hasil kerja yang telah dilakukan, perlu adanya 
evaluasi, yaitu sinkronisasi antara hasil dan rencana. 

Dari hasil evaluasi, maka akan berfungsi untuk melakukan pengembangan 
usaha yang terus berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan konsep PDCA (Plan, 
Do, Check, Action), yang relevan tidak hanya untuk bisnis, namun untuk 
semua aktivitas dalam kehidupan kita. 

1. Plan merupakan tahap pengembangan dari sebuah gagasan yang 
dituangkan dari sebuah perencanaan. 

2. Do merupakan implementasi dari perencanaan yang telah dibuat 
3. Check merupakan evaluasi dari implementasi yang telah kita 

lakukan? 
4. Action merupakan pelaksanaan dari hasil evaluasi, sehingga terjadi 

improvement (perkembangan) yang lebih baik dari yang sebelumnya. 
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Contoh kasus membuat business plan “Warung Sehat” 

Executive Summary: 

Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan sehat dan bergizi. Sayur dan 
buah banyak mengandung vitamin dan mineral, di antaranya vitamin A pada 
wortel, vitamin C pada jeruk, zat besi pada sayur bayam, dan masih banyak 
lagi kandungan pada sayur dan buah yang bermanfaat untuk kesehatan 
manusia. Sayur dan buah dapat dikonsumsi dengan dua cara yaitu melalui 
proses memasak dan tidak. Sayur kebanyakan dikonsumsi setelah melalui 
proses. memasak, walaupun terdapat beberapa sayur yang tidak melalui proses 
memasak seperti selada, kemangi, dan lain-lain.  

Sedangkan buah lebih banyak dikonsumsi tanpa melalui proses memasak, 
walaupun terdapat beberapa buah yang dikonsumsi setelah melalui proses 
memasak seperti labu, wortel, dan lain-lain. Sayur dan buah memiliki manfaat 
bagi kesehatan manusia, di antaranya membantu perkembangan tubuh anak, 
menjaga kesehatan organ-organ tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, 
memperlancar peredaran darah, dan sebagainya.  

Selain itu, sayur dan buah balk untuk diet. Banyak wanita yang menggunakan 
sayur dan buah sebagai menu diet sehat. Walaupun banyak mengandung 
vitamin dan mineral yang memiliki manfaat bagi kesehatan manusia, masih 
terdapat sejumlah besar manusia yang kurang menyukai sayur dan buah, 
terutama sayuran hijau. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor di antaranya tata 
cara penyajian yang tidak bervariasi, rasa sayur atau buah tertentu yang kurang 
disukai, bentuk penyajian yang kurang menarik, rasa sayur yang berserat, dan 
lain-lain. 

Berdasarkan hal tersebut, perlu dibentuk suatu usaha berupa toko atau warung 
makan yang menjual sayur dan buah yang menarik untuk dimakan, balik dari 
segi tata cara penyajian, bentuk penyajian, dan rasa. Usaha tersebut 
membentuk sayur dan buah sedemikian rupa menjadi makanan dan minuman 
yang bervariasi misalnya mie yang terbuat dari sayuran, kue-kue yang 
menggunakan bahan utama sayuran, jus sayuran, jus buah, cake, dan 
sebagainya. Sehingga, bagi vegetarian ataupun orang-orang yang tidak suka 
sayur, dapat menikmati variasi makanan ini. 

Segmen pasar yang dipilih dalam usaha ini adalah masyarakat menengah ke 
bawah. Karena segmen masyarakat menengah ke atas pada usaha seperti ini 
(penyajian makanan bagi vegetarian) sudah cukup banyak terutama di kota-
kota besar, sehingga pesaingnya lebih banyak dibandingkan dengan segmen 
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pasar menengah ke bawah. Competitive advantage dalam usaha ini adalah 
differentiation, maksudnya usaha ini merupakan usaha yang berbeda dari jenis 
usaha makanan lainnya.  

Sebab, fokus usaha ini adalah pada pengelolaan sayur mayur dan buah menjadi 
makanan yang variatif dengan segmen pasar yang berbeda dari usaha yang 
sudah ada sehingga pesaing di usaha ini masih sedikit. 

 

Soal-Soal Latihan (Diskusi) 

1. Jelaskan pengertian business plan menurut para ahli 
2. Jelaskan jenis-jenis usaha? 
3. Sebutkan fungsi rencana bisnis dan faktor-faktor yang memengaruhi 

isi rencana bisnis? 
4. Buat rencana bisnis yang ingin anda lakukan? 
5. Mengapa perlu bagi mahasiswa membuat business plan? 
6. Apa manfaat dari business plan? 
7. Apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu untuk membuat business 

plan? 
8. Tuliskan contoh ilustrasi usaha untuk business plan? 
9. Kita sering mendengar istilah bisnis start-up, coba anda jelaskan? 
10. Apa strategi anda agar bisnis yang anda bangun jadi sukses? 
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Bab 8 

Kewirausahaan dan 
Technopreneurship 

 

 

 
A. Deskripsi Singkat Isi Bab 8 

Pada bab ini akan membahas tentang proses kewirausahaan dan 
Technopreneursihp di mana sub-sub yang dibahas antara lain 
Agripreneur, Sosiopreneur, Edupreneur, Medicapreneur serta 
mengemukakan ide produk kreatif berbasis teknologi dan inovasi. 

B. Relevansi 
Relevansi pembahasan proses kewirausahaan dengan pengembangan 
usaha dan bisnis dalam bidang Agripreneur, Sosiopreneur, 
Edupreneur, Medicapreneur serta mengemukakan ide produk kreatif 
berbasis teknologi dan inovasi di perguruan tinggi atau kampus, agar 
mendapatkan gambaran dan pemahaman akan bagaimana membentuk 
wirausaha yang berinovasi dan mempunyai sikap jujur, mandiri 
dalam suatu tujuan wirausaha dengan beriman, bertakwa dan handal 
dalam berwirausaha baik dalam wujud mencapai tujuan kemandirian 
pada dunia usaha. 
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C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 
Mata Kuliah kewirausahaan adalah merupakan salah satu komponen 
pendukung untuk kemandirian seseorang didorong dengan semangat, 
sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani suatu 
kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta 
menerapkan cara kerja dalam menemukan produk baru dengan 
meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang 
lebih baik atau memperoleh keuntungan yang besar.  
Jadi wirausaha itu mengarah kepada seseorang yang melakukan 
usaha atau aktivitas mandiri dengan segala kemampuan yang 
dimilikinya. Adapun kewirausahaan menunjuk kepada sikap mental 
yang dimiliki seseorang wirausaha dalam melaksanakan kegiatan, 
sehingga mengarahkan kepada mahasiswa untuk menciptakan sesuatu 
yang baru, berbeda dari yang lain atau mampu menciptakan sesuatu 
yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.  
Wirausahawan merupakan orang yang menjalankan usaha atau 
perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi, oleh karena itu 
wirausaha perlu memiliki kesiapan mental baik untuk menghadapi 
keberuntungan ataupun kerugian. 

 

8.1 Pendahuluan 
Pengakuan wirausaha sebagai suatu bidang studi di era modern berawal dari 
Prancis pada abad kedelapan belas ketika bankir dan investor Prancis Irlandia, 
Richard Cantillon, menghubungkan wirausahawan dengan aktivitas 
'menanggung risiko' dalam perekonomian (Frederick, O’Connor and Kuratno, 
2016). Kata entrepreneur atau “wirausahawan“ berasal dari kata kerja 
enterprendre dari bahasa Perancis, yang berarti 'melakukan'. Ini merujuk pada 
mereka yang “melakukan” risiko perusahaan baru. Suatu perusahaan 
diciptakan oleh seorang entrepreneur atau wirausahawan. Proses penciptaan 
tersebut dikenal sebagai “kewirausahaan“ (Chand, 2016).  

Di Inggris selama periode yang sama, Revolusi Industri tumbuh dan 
pengusaha memainkan peran yang terlihat dalam pengambilan risiko dan 
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transformasi sumber daya. Ekonom cukup lama mengklaim kata 
kewirausahaan sebagai milik mereka (Kirzner, 1979). Hingga tahun 1950-an, 
pemahaman teori kewirausahaan masih bersumber dari para ekonom.  

Misalnya, Richard Cantillon (1680 – 1734), ekonom terkenal Prancis Jean 
Baptiste Say (1767 – 1832) dan ekonom abad kedua puluh Joseph Schumpeter 
(1883 – 1950) semuanya menulis tentang kewirausahaan dan dampaknya 
terhadap pembangunan ekonomi (Filion, 2011). Selama beberapa dekade, 
ilmuwan terus mencoba menggambarkan atau mendefinisikan apa itu 
wirausaha. 

“Kewirausahaan terdiri dari melakukan hal-hal yang umumnya tidak 
dilakukan dalam kegiatan rutin bisnis biasa; ini pada dasarnya adalah 
fenomena yang berada di bawah aspek kepemimpinan yang lebih luas“ 
(Schumpeter, 1951).  

“Kewirausahaan, setidaknya dalam semua masyarakat non-otoriter, 
merupakan jembatan antara masyarakat secara keseluruhan, terutama aspek-
aspek non-ekonomi masyarakat itu, dan berorientasi pada keuntungan. 
lembaga yang didirikan untuk mengambil keuntungan dari kekayaan 
ekonominya dan untuk memuaskan, sebaik mungkin, keinginan ekonominya“ 
(Cole, 1959). 

“Dalam … kewirausahaan, ada kesepakatan bahwa kita berbicara tentang 
semacam perilaku yang meliputi: (1) pengambilan inisiatif, (2) 
pengorganisasian atau pengorganisasian kembali mekanisme sosial ekonomi 
untuk mengubah sumber daya dan situasi ke akun praktis, dan (3) penerimaan 
risiko kegagalan“ (Shapero, 1975). 

“Kewirausahaan adalah proses dinamis untuk menciptakan kekayaan 
tambahan. Kekayaan ini diciptakan oleh individu yang menanggung risiko 
utama dalam hal kesetaraan, waktu, dan atau komitmen karier untuk 
memberikan nilai bagi beberapa produk atau layanan. Produk atau layanan itu 
sendiri mungkin atau mungkin bukan baru atau unik tetapi nilainya harus 
disuntikkan oleh pengusaha dengan mengamankan dan mengalokasikan 
keterampilan dan sumber daya yang diperlukan“ (Ronstadt, 1984). 

Pada abad kedua puluh, kata wirausahawan telah dikaitkan dengan perusahaan 
secara bebas. Juga, secara umum diakui bahwa pengusaha berfungsi sebagai 
agen perubahan; menyediakan ide-ide kreatif dan inovatif untuk perusahaan 
bisnis; dan membantu bisnis tumbuh serta menjadi menguntungkan. Sekarang, 
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pengusaha telah dikaitkan dengan orang-orang yang menciptakan nilai 
tambah, apakah itu nilai sosial atau bisnis. Apa pun aktivitas spesifik yang 
pengusaha lakukan, para wirausahawan di abad ke-20 saat ini dianggap 
sebagai pahlawan perusahaan di era bebas dan penjelajah sosial.  

Banyak dari mereka menggunakan inovasi dan kreativitas untuk membangun 
perusahaan sosial dan bisnis yang sangat bernilai dari usaha patungan. 
Wirausahawan ini menciptakan produk dan layanan baru dan menanggung 
risiko yang terkait dengan usaha ini (Agung Purnomo, Acai Sudirman, 
Abdurrozzaq Hasibuan, 2020). 

Banyak orang sekarang menganggap kewirausahaan sebagai pelopor di garis 
depan bisnis. Semakin banyak pengusaha yang dipandang sebagai kunci untuk 
memecahkan teka-teki pemanasan global dan perubahan iklim (Frederick, 
O’Connor and Kuratno, 2016). 

“Kewirausahaan adalah proses dinamis dari visi, perubahan dan penciptaan. 
Ini membutuhkan aplikasi energi dan semangat menuju penciptaan dan 
implementasi ide-ide baru yang menambah nilai dan solusi kreatif. Bahan-
bahan penting termasuk kesediaan untuk mengambil risiko yang telah 
diperhitungkan waktu, ekuitas atau karier; kemampuan untuk merumuskan tim 
ventura yang efektif; keterampilan kreatif untuk mengumpulkan sumber daya 
yang dibutuhkan; dan, akhirnya, visi untuk mengenali peluang yang dilihat 
orang lain kekacauan, kontradiksi dan kebingungan“ (Frederick, O’Connor 
and Kuratno, 2016). 

Teori kewirausahaan dimaknai sebagai formulasi hubungan yang dapat 
diverifikasi dan secara logis koheren atau prinsip-prinsip mendasar yang 
menjelaskan kewirausahaan. Prinsip-prinsip kewirausahaan memprediksi 
aktivitas kewirausahaan. Misalnya, dengan mengkarakterisasi kondisi yang 
cenderung mengarah pada penciptaan nilai atau peluang sosial dan 
pembentukan perusahaan baru. Atau, memberikan panduan normatif yaitu, 
meresepkan tindakan yang tepat dalam keadaan tertentu (Shane and 
Venkataraman, 2000; Connelly et al., 2010). 

Dalam milenium baru, semakin jelas bahwa kita perlu memiliki beberapa teori 
atau klasifikasi yang kohesif untuk lebih memahami bidang kewirausahaan 
yang muncul ini. Kita perlu mengenali keragaman teori sebagai munculnya 
pemahaman kewirausahaan. Dalam studi kewirausahaan kontemporer, satu 
konsep berulang yaitu bahwa kewirausahaan adalah interdisipliner, yang 
berarti menggabungkan bidang dan melintasi batas antar disiplin ilmu. Dengan 
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demikian, kewirausahaan berisi berbagai pendekatan yang dapat meningkatkan 
pemahaman seseorang tentang kewirausahaan dilapang (Gartner, 1990). 

 

8.2 Proses Kewirausahaan 
Proses kewirausahaan diawali dengan sebuah aksioma, yaitu keberadaan 
tantangan. Dari tantangan tersebut melahirkan ide, kemauan dan dorongan 
untuk berinisiatif, yang tidak lebih dari pemikiran kreatif dan tindakan inovatif 
untuk mengatasi dan memecahkan tantangan awal. Setiap tindakan pasti 
berisiko, jadi wirausahawan adalah orang yang berani menghadapi risiko dan 
tantangan.  

Ide-ide kewirausahaan tentang kreativitas dan inovasi biasanya mendahului 
peniruan dan peniruan, kemudian berkembang menjadi proses perkembangan, 
akhirnya sampai pada proses penciptaan hal-hal baru dan hal-hal berbeda 
(inovasi). Tahapan inovasi dipengaruhi oleh faktor personal dan lingkungan. 
Faktor pribadi yang memicu kewirausahaan adalah motivasi berprestasi, 
komitmen, nilai-nilai pribadi, pendidikan dan pengalaman. Pemicu dari 
lingkungan selama inovasi adalah peluang, model peran dan aktivitas. 

Tahapan umum kewirausahaan adalah sebagai berikut: 

1. Tahap awal adalah tahap di mana orang yang berniat untuk memulai 
bisnis mempersiapkan segala sesuatu yang mereka butuh kan, 
pertama-tama mencari kemungkinan peluang bisnis baru, baik itu 
memulai bisnis baru, melakukan akuisisi atau membuat franchise. 
Pilih juga jenis bisnis yang ingin Anda geluti, apakah itu pertanian, 
industri/manufaktur/produksi atau jasa. 

2. Tahap pengembangan bisnis atau diringkas sebagai tahap 
"pengembangan", tahap ini adalah tahap ketika pengusaha mengelola 
semua aspek yang terkait dengan bisnis mereka, termasuk keuangan, 
sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan, dll, 
termasuk bagaimana mengambil risiko dan membuat Buat keputusan, 
pasarkan, dan evaluasi. 
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3. Menjaga usaha merupakan tahapan di mana wirausahawan 
menganalisis hasil yang telah dicapai, tahapan ini menganalisis 
kemajuan yang akan dibuat sesuai dengan keadaan saat ini. 

4. Pengembangan bisnis jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau 
mengalami perkembangan atau kelangsungan hidup, maka ekspansi 
bisnis merupakan tahap opsional. 

Menurut Carol Noore (1996) yang dikutip oleh Bygrave, proses 
kewirausahaan dimulai dengan inovasi. Inovasi ini dipengaruhi oleh berbagai 
faktor personal dan eksternal, seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, budaya, 
dan lingkungan. Mengenai masalah budaya, dapat dilihat beberapa sudut 
pandang berikut: “Budaya organisasi muncul sebagai kekuatan untuk stabilitas 
dan perubahan.  

Begitu budaya terbentuk, citra merek akan selalu diperumit dengan 
menyelaraskan visi strategis dengan budaya organisasi dan citra pemangku 
kepentingan (Hatch). & Schultz, 2008). Faktor-faktor tersebut berupa sumber 
kendali, kreativitas, inovasi, implementasi dan pertumbuhan, kemudian 
berkembang menjadi perusahaan besar. Secara internal, inovasi dipengaruhi 
oleh faktor-faktor personal, seperti sumber kendali, Toleransi, nilai, 
pendidikan, pengalaman. 

“Tantangan”, bisa dikatakan sebuah dasar dari sebuah keinginan untuk 
berproses. Sebuah gagasan, kemauan, dan dorongan untuk berinisiatif biasanya 
timbul setalah kita merasa tertantang akan sesuatu, bagaimana kita berpikir 
kreatif dan bertindak inovatif dalam mencerna hal tersebut dapat memacu kita 
untuk dapat melewati segala tantangan. Berpikir dan bertindak di luar 
kebiasaan, out of the box, merupakan upaya mengasah kreativitas tanpa batas, 
karena tidak ada tantangan tidak akan kreatif, dan tidak kreatif tidak akan ada 
tantangan. Semua tantangan pasti memiliki risiko, yaitu kemungkinan berhasil 
atau tidak berhasil. 

Oleh sebab itu, wirausaha adalah orang yang berani menghadapi risiko dan 
menyukai tantangan. Ide kreatif dan inovatif wirausaha tidak sedikit yang 
diawali dengan proses imitasi (peniruan) dan duplikasi, kemudian berkembang 
menjadi proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda. Tahap proses 
penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda itulah yang disebut tahap 
kewirausahaan. Tahap inovasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang 
berasal dari pribadi maupun lingkungan. Faktor pribadi yang memicu 
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kewirausahaan adalah motif berprestasi, komitmen, nilai-nilai pribadi, 
pendidikan, dan pengalaman, sedangkan faktor pemicu yang berasal dari 
lingkungan pada masa inovasi adalah peluang, model peran, dan aktivitas. 

8.2.1 Fungsi dan Peran Wirausaha 
Fungsi dan peran wirausaha dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu secara 
mikro dan makro. Secara mikro, wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai 
penemu (innovator) dan perencana (planner). Sebagai perencana, wirausaha 
berperan menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru, merencanakan ide-
ide dan peluang dalam meraih sukses, menciptakan organisasi perusahaan 
yang baru, dan lain-lain. Secara makro, peran wirausaha adalah menciptakan 
kemakmuran, pemerataan kekayaan, dan kesempatan kerja yang berfungsi 
sebagai mesin pertumbuhan ekonomi suatu Negara. 

Saat ini, pengangguran dan kemiskinan terjadi karena perbandingan antara 
jumlah penawaran kesempatan kerja di seluruh sektor, baik di dalam maupun 
di luar negeri yang meliputi sektor industri, pertanian pertambangan, 
transportasi, pariwisata, dan lain-lain, tidak sebanding dengan jumlah lulusan 
atau penawaran tenaga kerja baru yang dihasilkan di segala level pendidikan, 
baik di tingkat SMP sampai dengan perguruan tinggi di semua jenjang.  

Kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja ini perlu 
dipikirkan oleh kita semua, lebih-lebih tenaga kerja yang tidak terdidik, tidak 
terampil, dan atau tenaga kerja berpendidikan rendah, bila tidak tertampung di 
lapangan kerja formal, maka jalan satu-satunya adalah dibekali dengan 
keterampilan berwirausaha agar mereka setelah lulus sekolah/kuliah di tengah 
jalan tetap memperoleh penghasilan dan pada akhirnya mencapai 
kesejahteraan yang diharapkan, tanpa harus mengandalkan untuk menjadi 
pegawai/karyawan di suatu perusahaan. Menurut Buchari Alma (2005), 
“Tahun 1980-an di Amerika Serikat telah lahir sebanyak 20 juta wirausahawan 
baru, mereka menciptakan lapangan perkerjaan baru. 

Demikian pula di Eropa Timur, wirausahawan ini mulai bermunculan. Bahkan 
di negeri China yang masa lalu menganut paham komunisme murni kini mulai 
membuka diri terhadap lahirnya wirausahawan baru dan menerima investasi 
dari luar. Universitas Beijing menghapus mata kuliah Marxis dan 
menggantinya dengan mata kuliah berkewirausahaan (entrepreneurship)”. 

Solusi untuk mengatasi hal itu tentu tidak ada jalan lain kecuali jika setiap 
lulusan atau tenaga kerja baru, baik yang dihasilkan dari tingkat pendidikan 
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paling bawah sampai dengan tingkat perguruan tinggi, mau tidak mau harus 
dibekali dan diarahkan untuk tidak lagi berorientasi menjadi pegawai/’priyai’ 
atau pencari kerja/buruh sebagai orang gajian, namun diarahkan untuk menjadi 
seorang pemula wirausahawan atau menjadi pengusaha mikro atau pengusaha 
kecil sebagai pemberi kerja/gaji bagi orang lain atau mampu menciptakan 
perkerjaan atau lapangan kerja bagi orang lain.  

Pembekalan keterampilan berkewirausahaan tersebut harus menjadi program 
pemerintah, baik jangka pendek, sedang maupun panjang guna memperkecil 
jumlah keluarga miskin karena tidak memiliki perkerjaan atau pengangguran 
yang pada akhirnya tidak berpenghasilan. 

Dengan diperkenalkannya cara-cara berkewirausahaan sedini mungkin, setiap 
lulusan yang dihasilkan oleh seluruh level pendidikan di tingkat SMP sampai 
dengan perguruan tinggi akan dipersiapkan sebagai anak didik yang nantinya 
siap terjun menjadi wirausahawan, meskipun putus sekolah di level pendidikan 
yang paling dasar sekalipun. Semangat kewirausahaan yang perlu 
dimasyarakatkan dan dibudayakan oleh para pemimpin pada umumnya dan 
para pengusaha pada khususnya antara lain: 

Kemauan kuat untuk berkarya menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 
masyarakat, bertekad untuk dapat membuat keputusan yang berani dan tepat 
sasaran dalam pengambilan risiko, berjiwa ingin tahu, ingin mencoba, dan 
kreatif tanpa batas, menjadi pribadi yang tekun, teliti dan produktif dalam 
menghasilkan ide-ide baru yang out of the box dan yang terakhir adalah 
berjiwa jujur, sportif, dan bersaing secara sehat dengan pebisnis lainnya. 

Fungsi dan peran wirausaha dapat dilihat juga melalui dua pendekatan yaitu 
secara mikro dan makro. Secara mikro, wirausaha memiliki dua peran yaitu 
sebagai penemu (innovator) dan perencana (planner). Sebagai penemu 
wirausaha menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru, seperti produk, 
teknologi, cara, ide, organisasi, dan sebagainya. Sebagai perencana wirausaha 
berperan merancang tindakan dan usaha baru, merencanakan strategi usaha 
yang baru, merencanakan ide-ide dan peluang dalam meraih sukses, 
menciptakan organisasi perusahaan yang baru.  

Secara makro peran wirausaha adalah menciptakan kemakmuran, pemerataan 
kekayaan, dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan 
perekonomian suatu negara. 
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Hal ini didukung tulisan three major economic functions can be allocated to 
entrepreneurship: 

1. Opportunity Recognition 
Entrepreneurs are the agents who discover or create new economic 
opportunities. These can be arbitrage opportunities or they can be 
related to new products, technologies, or techniques. 

2. Opportunity Exploration 
Beyond recognition, entrepreneurs are the agents who are actually 
exploring new opportunities. They organize the necessary resources 
and manage the implied processes. 

3. Risk Processing 
By exploring new and unknown territories, entrepreneurs risk failure. 
Entrepreneurial activity implies taking on this risk (Acs & Audretsch, 
2009 P. 2004) 

Untuk ke depan lulusan perguruan tinggi, seyogyanya memilih jalan menjadi 
wirausaha. Ini sejalan dengan tren jaman. Ernest & Young sebuah perusahaan 
konsultan internasional dalam penelitiannya pada tahun 1998 tentang visi 
entrepreneuralism terhadap 500 pengusaha terkemuka di Amerika diperoleh 
temuan yang menarik menyebutkan bahwa: 

1. Entrepreneuralism akan menjadi “defining trend of the business” 
pada abad 21. 

2. Akan semakin banyak orang yang memasuki kegiatan 
kewirausahaan. 

3. Entrepreneuralism akan meningkat di seantero penjuru dunia, 
termasuk di negara-negara yang tidak masuk sebagai negara industri 
seperti di Afrika dan Timur Tengah. 

4. Peluang kewirausahaan yang menjanjikan pada abad ini adalah sektor 
teknologi/internet, kedokteran, food service/hospitality, layanan 
informasi/manajemen informasi. 

5. Lingkungan ekonomi entrepreneurial ditandai oleh “penekanan yang 
lebih besar pada “personal fulfillment”, “inovasi yang meningkat”, 
dan “creative work arrangement”. 
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Perguruan tinggi dengan tradisi ilmiahnya yaitu selalu mengedepankan sikap 
skeptis terhadap “theory in use” dan selalu berusaha mencari kebaruan atau 
dengan istilah yang dikenalkan oleh Schumpeter yaitu creative destruction 
sebenarnya mampu melakukan hal itu. Mengapa perguruan tinggi di 
Indonesia, terutama di daerah belum mampu menjadi sumber inovasi, belum 
mampu meningkatkan kualitas SDM melalui pemikiran dan karya? 

Pandangan, Schumpeter, ekonom asal Austria yang kemudian menetap di 
Amerika (1883 – 1950) tentang entrepreneur. Ia mengatakan bahwa perilaku 
dan sifat entrepreneur yang khas adalah kemampuannya, kecerdasannya dan 
keberaniannya yang ditopang oleh ketetapan hatinya dan keteguhan jiwanya 
untuk melancarkan usaha yang serba baru, dengan melihat pada kemungkinan 
potensial di masa depan dan berhasil menjelmakan menjadi kenyataan efektif.  

Satu hal dari pandangan Schumpter yang menggugah adalah penilaiannya 
tentang entrepreneur yang sama sekali berbeda dengan pengusaha 
(businessman). Entrepreneur memiliki “sikap jeli” terhadap kemungkinan 
potensial yang terbayang dalam perkembangan masa depan, kemudian mampu 
merintis dan mengatur inovasi, menempuh pola baru dalam penggunaan 
sumber dana dan daya produksi dalam suatu kombinasi optimal yang baru pula 
(new combination). 

Penemuan (Invention) yang ada baik di dunia perguruan tinggi atau di 
laboratorium penelitian milik pemerintah tidak akan ada artinya jika tidak 
digunakan secara komersial. Di sinilah perlunya komunikasi timbal balik 
antara perguruan tinggi dengan masyarakat, terutama dunia usaha agar mereka 
mau menggunakan temuan-temuan itu untuk digunakan dalam kegiatan usaha. 
Dunia usaha dan masyarakat harus diyakinkan bahwa dengan inovasi atau 
lebih tepat disebut new combination dapat memperbesar laba, menghemat 
biaya (cost reducing) atau menciptakan permintaan (demand creating). 

Kemitraan antara pendidikan tinggi dengan dunia usaha menjadi prasyarat 
mutlak untuk merangsang inovasi di kalangan pendidikan tinggi dan para 
lulusannya. Banyak tugas akhir mahasiswa yang potensial memiliki nilai 
komersial, tetapi hanya tersimpan di perpustakaan saja karena belum 
tumbuhnya tradisi kerja sama antara pendidikan tinggi dan dunia usaha. Untuk 
ke depan sudah saatnya dipikirkan oleh kalangan dunia usaha untuk lebih 
meningkatkan kerja sama dengan masyarakat perguruan tinggi dalam 
kerangka untuk meningkatkan daya saing dan menyebarkan tradisi 
entrepreneurship di kalangan pendidikan tinggi. 
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8.2.2 Prinsip Berwirausaha 
Basrowi (2011) memaparkan 13 (tiga belas) prinsip terkait dengan aktivitas 
berwirausaha yaitu: 

1. Jangan takut gagal 
Banyak yang berpendapat bahwa untuk berwirausaha dianalogikan 
dengan impian seseorang untuk dapat berenang. Walaupun teori 
mengenai berbagai gaya berenang sudah bertumpuk, sudah dikuasai 
dengan baik dan literatur sudah lengkap, tidak ada gunanya berteori 
kalau tidak terjun langsung sehingga mengalami (berpengalaman) 
dan jangan takut gagal, sebab kegagalan adalah kesuksesan yang 
tertunda. 

2. Penuh semangat 
Hal yang menjadi penghargaan terbesar bagi entrepreneur bukanlah 
tujuannya, melainkan lebih kepada proses dan atau perjalanannya, 
maka bersemangatlah dalam usaha dengan penuh semangat biasanya 
usaha akan sukses.  

3. Kreatif dan inovatif 
Kreativitas dan inovasi adalah modal utama bagi seorang 
entrepreneur. Seorang entrepreneur tidak boleh berhenti 
berkreativitas dan berinovasi dalam segala hal. 

4. Bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil risiko 
Risiko selalu ada di mana pun berada. Sering kali kita menghindar 
dari risiko yang satu tetapi menemui bentuk risiko lainnya. Namun 
yang harus dipertimbangkan adalah perhitungan dengan baik-baik 
sebelum memutuskan sesuatu, terutama yang tingkat risikonya tinggi.  
Sering kali yang menjadi pertimbangan utama dalam berusaha 
khususnya dalam pengambilan keputusan adalah seberapa besar 
kemungkinan mampu menanggung suatu risiko atau seberapa banyak 
mampu menanggung kerugian atas konsekuensi dari sebuah 
keputusan, tidak saja selalu pada seberapa besar manfaat atau 
keuntungan yang akan mungkin dapat diperoleh dari suatu 
pengambilan keputusan usaha. 
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5. Sabar, ulet dan tekun 
Prinsip yang tidak kalah pentingnya dalam berusaha adalah kesabaran 
dan ketekunan. Sabar, ulet dan tekun meskipun harus menghadapi 
berbagai bentuk permasalahan, percobaan, dan kendala bahkan 
diremehkan oleh orang lain. Dengan kesabaran biasanya akan 
memahami dengan baik bagaimana mengatasi permasalahan yang 
timbul, sehingga mampu memecahkan dan menghadapinya dengan 
baik dan optimal. 

6. Optimis 
Optimis adalah modal usaha yang cukup penting bagi entrepreneur 
sebab kata optimis merupakan prinsip yang dapat memotivasi 
kesadaran, sehingga apapun usaha yang dilakukan harus penuh 
optimis bahwa usaha yang dijalankan akan sukses. Dengan optimis 
yang digunakan sebagai acuan kerja, maka alam bawah sadar akan 
mendorong diri semakin yakin bahwa yang dikerjakan akan berhasil 
dengan baik. 

7. Ambisius 
Seorang entrepreneur harus berambisi, apapun jenis usaha yang 
dijalaninya. Tentunya ambisi yang didasari atas perhitungan yang 
matang dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. 

8. Pantang menyerah 
Prinsip pantang menyerah adalah bagian yang harus dilakukan kapan 
pun waktunya. Entah kondisi mendukung maupun kurang 
mendukung dan mungkin dalam usaha mengalami kemunduran maka 
tidak boleh putus asa. 

9. Peka terhadap pasar dan dapat membaca peluang pasar 
Prinsip peka terhadap pasar dan dapat membaca peluang pasar adalah 
prinsip mutlak yang harus dilakukan oleh seorang entrepreneur, baik 
pasar di tingkat lokal, regional, maupun internasional. Peluang pasar 
sekecil apapun harus diidentifikasi dengan baik, sehingga dapat 
mengambil peluang pasar tersebut dengan baik. 

10. Berbisnis dengan standar etika 
Prinsip bahwa setiap entrepreneur harus senantiasa memegang secara 
baik tentang standar etika yang berlaku secara universal. Hal yang 
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menjadi perhatian adalah apakah standar etika yang berlaku di setiap 
negara dikenali dengan baik yang disesuaikan dengan budaya bangsa 
yang bersangkutan. 

11. Mandiri 
Prinsip kemandirian harus menjadi panduan dalam berwirausaha. 
Mandiri dalam banyak hal adalah kunci penting agar dapat 
menghindarkan ketergantungan dari pihak-pihak atau para pemangku 
kepentingan atas usaha yang dijalani. 

12. Jujur 
Kejujuran adalah mata uang yang akan laku di mana-mana. Jadi jujur 
kepada pemasok dan pelanggan atau kepada seluruh pemangku 
kepentingan perusahaan adalah prinsip dasar yang harus dinomor 
satukan dalam usaha. 

13. Peduli lingkungan 
Seorang entrepreneur harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan 
sehingga turut serta menjaga kelestarian lingkungan tempat usahanya. 

8.2.3 Entrepreneurship Sesuatu Yang Bisa Dipelajari 
Keengganan lulusan perguruan tinggi memilih menjadi entrepreneur salah 
satunya karena terjebak dalam mitos. Mahasiswa hanya dibekali dengan 
kemampuan kognisi, tetapi tidak dibangkitkan daya afeksinya, sehingga tidak 
terbangun orientasi sikap yang menjurus ke opportunity oriented. Lulusan 
pendidikan tinggi, lebih banyak ingin bekerja pada perusahaan/pemerintah 
ketimbang membangun usaha sendiri. Inilah tantangan ke depan yang harus 
dihadapi. Para lulusan perguruan tinggi sampai saat ini masih gamang 
memasuki dunia kewirausahaan karena adanya mitos yang seolah tidak 
terbantahkan. Sedikitnya ada 10 mitos yang membelenggu pikiran para 
pemula yang akan memasuki dunia kewirausahaan (Sandiasa, 2009). 

Mitos pertama, Entrepreneur adalah pelaku, bukan pemikir. Dalam batas-batas 
tertentu entrepreneur memiliki kecenderungan berorientasi kepada tindakan, 
tetapi sebenarnya mereka juga pemikir. Mereka adalah orang yang berpikir 
sistematis yang merencanakan langkahnya dengan hati-hati. Entrepreneur 
pemikir dengan entrepreneur pelaksana adalah sama-sama melaksanakan 
kegiatan entrepreneurship.  
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Mitos kedua, Entrepreneur itu dilahirkan, bukan diciptakan. Muncul anggapan 
bahwa tabiat dan sifat entrepreneur tidak dapat diajarkan atau dipelajari, 
mereka memiliki bakat pembawaan lahir. Bakat tersebut di antaranya adalah 
mencakup keagresifan, inisiatif, dorongan, kemauan untuk mengambil risiko, 
kemampuan analitik, dan kemampuan human relation. Sekarang diakui bahwa 
entrepreneurship adalah suatu disiplin ilmu yang dapat membantu untuk 
mematahkan mitos.  

Seperti halnya ilmu-ilmu lain entrepreneurship mempunyai model, proses, dan 
studi kasus yang memungkinkan untuk mengkaji suatu topik dan menguraikan 
karakteristik obyek yang dikajinya. Sebagai Mitos ketiga, Entrepreneur selalu 
merupakan penemu (Inventors) Pemikiran yang menganggap entrepreneur 
adalah penemu merupakan akibat dari kurang dipahaminya visi tersembunyi 
entrepreneur. Memang dalam keadaan tertentu penemu juga sekaligus menjadi 
entrepreneur.  

Di sini ada sejumlah entrepreneur yang melakukan berbagai jenis kegiatan 
inovatif tetapi bukan penemu. Contoh Ray Kroc, tidak menemukan franchise 
fast-food, tapi ide inovatifnya menjadikan McDonald merupakan perusahaan 
fast-food terbesar di dunia. Pemahaman terbaru tentang entrepreneurship 
cakupannya bukan sekedar pada invention. Tapi mencakup pemahaman yang 
lengkap dari perilaku inovatif apapun bentuknya. Keempat mitos. 
Entrepreneur adalah orang yang canggung baik di dunia akademis atau di 
masyarakat. Ada kepercayaan bahwa entrepreneur secara akademis dan sosial 
merupakan orang yang gagal. Mereka berhasil menjalankan usahanya karena 
drop out dari dunia pendidikan atau dipecat dari tempat kerja. Ini kemudian 
digunakan untuk memahami profil entrepreneur tipikal.  

Secara historis sebenarnya pendidikan dan organisasi sosial tidak mengakui 
entrepreneur. Entrepreneur disingkirkan dari dunia perusahaan raksasa karena 
dianggap orang yang canggung. Dalam pendidikan bisnis, untuk contoh tujuan 
utamanya adalah memahami aktivitas perusahaan bukan pada siapa yang 
berada di balik perusahaan. Sekarang entrepreneur dipandang sebagai hero 
baik secara sosial, ekonomi, dan akademik. Dia bukan lagi si canggung, 
entrepreneur sekarang dipandang sebagai profesional. 

Selanjutnya mitos kelima Entrepreneur harus sesuai dengan profil. Banyak 
buku dan artikel menyajikan cheklist ciri-ciri entrepreneur sukses. Daftar 
tersebut baik yang divalidasi atau tidak didasarkan pada studi kasus dan 
temuan riset atas orang-orang yang berorientasi pada pencapaian. Sekarang 
sangat susah untuk melakukan kompilasi hingga terwujud standar profil 
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entrepreneurial. Untuk menjadi entrepreneur anda perlu memiliki uang adalah 
mitos keenam. Memang benar bahwa semua usaha membutuhkan modal 
untuk bisa berjalan; juga benar bahwa banyak bisnis jatuh karena tidak 
didukung keuangan yang memadai.  

Sekarang uang bukan satu-satunya benteng untuk menghadapi kegagalan 
bisnis. Kegagalan bisnis yang berkaitan dengan tidak adanya dukungan 
finansial yang memadai sering menjadi indikator adanya problem lain dalam 
usaha tersebut seperti: ketidakmampuan manajemen, lemahnya pemahaman 
terhadap persoalan keuangan; investasi yang buruk; perencanaan yang jelek 
dan sejenisnya. Banyak entrepreneur sukses berhasil mengatasi persoalan 
kekurangan uang dalam menjalankan usahanya, uang adalah sumber daya atau 
sarana yang digunakan untuk menjalankan usaha tapi tidak pernah menjadi 
tujuan akhir dari usaha itu sendiri. 

Sedangkan mitos ketujuh anda perlu nasib baik untuk menjadi entrepreneur. 
Berada pada “tempat yang benar dan waktu yang tepat” selalu menjadi suatu 
keunggulan. Tapi yang lebih tepat adalah “keberuntungan muncul ketika 
kemampuan dan persiapan bertemu dengan kesempatan”. Entrepreneur adalah 
orang melakukan serangkaian persiapan agar berhasil menggapai kesempatan. 
Ketika kesempatan itu muncul dan dapat diraih sering dianggap sebagai suatu 
keberuntungan.  

Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang selalu melakukan persiapan 
untuk menghadapi berbagai situasi dan mengubahnya menjadi sukses. Apa 
yang tampak sebagai suatu keberuntungan sebenarnya adalah buah dari 
melakukan perencanaan, menetapkan tujuan dan keinginan, mengakumulasi 
pengetahuan, dan melakukan inovasi. Intinya seorang entrepreneur adalah 
yang terus menerus waspada dan belajar untuk merespons lingkungan agar 
sesuai dengan keinginannya sendiri dan keinginan masyarakat. 

Mitos kedelapan, Entrepreneur mengabaikan kesenangan. Mitos ini 
mengatakan perencanaan dan evaluasi yang jelimet cenderung menimbulkan 
masalah yang permanen, analisis yang berlebihan menyebabkan paralisis, tapi 
dalam pasar yang kompetitif seperti sekarang ini dibutuhkan perencanaan dan 
persiapan yang cermat. Mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan suatu 
usaha, menetapkan dengan jelas suatu jadwal atau skedul untuk menghadapi 
perubahan membantu menangani masalah, dan meminimalisasikan masalah 
dapat dilakukan melalui perumusan strategi yang hati-hati itu semua 
merupakan faktor kunci keberhasilan entrepreneurship.  
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Dengan demikian perencanaan yang cermat bukan mengabaikan perencanaan 
adalah ciri dari entrepreneur yang sempurna. Kesembilan disebutkan, 
Entrepreneur mencari sukses tapi pengalaman menunjukkan tingginya tingkat 
kegagalan. Adalah benar bahwa banyak entrepreneur menghadapi sejumlah 
kegagalan sebelum mereka berhasil. Mereka mengikuti kata bijak “Jika 
pertama anda belum berhasil, coba, coba lagi”. Sebenarnya kegagalan dapat 
memberikan banyak pelajaran, siapa yang mau belajar dari kegagalan sering 
mendapatkan sukses.  

Ini tampak jelas terlihat dalam prinsip koridor, yang menyatakan bahwa setiap 
langkah memiliki risiko, tapi sekaligus memunculkan peluang yang tidak 
diduga sebelumnya. Perusahaan 3M menemukan “Pos-it” kertas kecil yang 
dilapisi lem dengan tidak sengaja karena memanfaatkan lem yang tidak 
memenuhi kualifikasi produk. Dari pada dibuang sayang lebih baik dibuat 
post-it, akhirnya produk ini menghasilkan jutaan dolar dan dikenal di seluruh 
dunia.  

Sekarang catatan statistik tentang kegagalan entrepreneur itu menyesatkan. 
Suatu riset yang dilakukan oleh Bruce A. Kirchoff, melaporkan bahwa dari 
pelacakan 814.000 usaha yang mulai start pada 1977 menemukan bahwa 50% 
tetap hidup dan dikelola oleh pemilik awal atau pemilik baru. 28% ditutup 
secara suka rela, dan hanya 18% yang benar-benar gagal. Dan Terakhir 
Entrepreneur adalah risk taker yang ekstrim.  

Dalam masyarakat berkembang pandangan bahwa entrepreneur adalah orang 
yang suka berjudi dengan kemungkinan yang belum jelas, faktanya 
entrepreneur umumnya selalu memperhitungkan risiko. Semua entrepreneur 
yang berhasil adalah mereka yang bekerja keras melalui persiapan dan 
perencanaan ketat untuk meminimalisasikan risiko untuk dapat mengendalikan 
lebih baik agar visinya tercapai. 

Visi yang jelas mengenai apa yang penting dan apa yang diinginkan menurut 
Wibowo (2011) dapat memberi beberapa hal sebagai berikut: 

1. Memberi arah pemikiran yang jelas tentang apa yang bisa dicapai, 
hari ini, minggu depan, dan tahun depan. 

2. Memiliki fokus yang jelas tentang visi dapat membantu terhindar dari 
perubahan, halangan yang disebabkan oleh kejadian di luar diri 
sendiri dan gangguan lain. 
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3. Membantu memutuskan apa yang tepat bagi diri sendiri, dan bukan 
yang tepat bagi orang lain. 

4. Mampu menentukan prioritas hari demi hari, jam demi jam. 
5. Memberi kepercayaan diri dan keyakinan diri, ketika mencapai 

tujuan dan akhirnya menuntun pada tujuan berikutnya. 
6. Memperkuat pemikiran yang jelas dan terfokus dan memberi 

motivasi bahkan di hari-hari yang buruk dan masa-masa yang berat. 
7. Membantu terhindar dari ke tidak jelasan arah. 
8. Membangun harga diri. 

Untuk mendobrak mitos, calon entrepreneur harus mempersiapkan pendidikan 
dengan baik. Pendidikan merupakan fondasi yang sangat penting bagi 
entrepreneur. Ia berperan penting dalam membantu entrepreneur menghadapi 
masalah yang harus diselesaikannya. Sejarah memang telah mencatat ada 
sejumlah entrepreneur berasal dari peserta drop out seperti William Durant, 
Henry Ford, Andrew Carnegie, Thomas Alva Edison dan William Lear.  

Secara formal pendidikan mereka tidak begitu bagus, tetapi mereka melakukan 
proses pembelajaran sendiri, mereka menyerap explicit knowledge melalui 
learning by doing sehingga mereka berhasil menyusun skema berpikir untuk 
dijadikan panduan menghadapi persoalan. Pada waktu lalu berkembang 
pemikiran yang membedakan secara dikotomi antara entrepreneur dan bukan 
entrepreneur. Entrepreneur dicirikan dengan orang yang kreatif – imajinatif, 
berpikir bebas sedangkan yang bukan entrepreneur biasanya lebih 
mengandalkan logika semata, miopik dan kaku. 

 

8.3 Pengertian Technopreneurship 
Teknologi komputer dan jaringan internet yang mulai booming sejak tahun 
1960-an, telah memunculkan fenomena e-commerce (electronic commerce) di 
dunia bisnis manusia. E-commerce pada hakikatnya sebuah kegiatan jual beli 
atau perdagangan berskala besar yang melibatkan banyak orang untuk 
mengelola produksi, pemasaran, penjualan, layanan, dan kolaborasi di antara 
sesama pelaku bisnis untuk penyebaran informasi dan penyusunan komunitas 
komersial dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai basis utamanya 
(Budiarta, Ginting dan Janner Simarmata, 2020; Ginantra et al., 2020; 



156 Kewirausahaan 

Hasibuan et al., 2020; Rumondang et al., 2020; Salmiah et al., 2020; Sari et 
al., 2020). 

Sementara itu, kegiatan perdagangan skala kecil yang dilakukan oleh para 
pelajar dan mahasiswa yang termasuk di dalam Technopreneurship ini juga 
bagian dari pada e-commerce, namun ia tidak dapat pula disamakan dengan e-
commerce sebab Technopreneurship tidak mengandalkan sistem perdagangan 
yang rumit dan bertujuan besar seperti e-commerce (Saputra et al., 2019, 2020; 
Hastuti et al., 2020)  

Pada jual beli model Technopreneurship, hal-hal utama yang dapat kita amati 
adalah sebagai berikut: 

1. Skala usahanya yang kecil dapat disebut sebagai wirausaha. 
2. Jenis barang yang diperjual belikan. 
3. Sarana penunjang periklanan dan tempat (majelis) pertukaran barang. 
4. Pelaku jual beli. 

Apa yang dimaksud Technopreneur? 

Dalam dunia bisnis saat ini sebuah teknologi memberikan kontribusi yang 
sangat besar. Dengan munculnya inovasi dalam teknologi telah membuka 
kesempatan dan tantangan yang baru bagi dunia bisnis. Sehingga sering sekali 
kita dengar istilah Teknopreneur. Teknopreneur sendiri memiliki pemahaman 
yang berbeda dari berbagai kalangan masyarakat. 

Menurut Chua Eung Hwa, “An Action Learning Journey of a Technopreneur 
in Creating, Sustaining and Growing a World Class Knowledge-Based 
Teaching Organisation in Factory Automation in the 21st century, July 2009 
“A technopreneur is an extension of an entrepreneur, and makes use of 
technology to make a new invention an innovation and thereby exploits his 
achievement in the market to make money”.  

Sedangkan menurut Yudha Pratomo, Utilization of Human Virtual Intelligence 
Framework in Managing Technopreneur Knowledge, Faculty of Computer 
Science, University of Sriwijaya, Jurnal Generic 2010, “Technopreneurs are 
people who make or found their own technology-based business by 
recognizing opportunities and organizing resources”. 

Sedangkan menurut S.Goodman, W. Ladzani, B.Bates dalam bukunya Fresh 
Perspective: Business Management 2005: “Technopreneurs are entrepreneurs 
who combine their technological and entrepreneurial skills” 
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Pernahkah mendengar kata Technopreneur? Dilihat dari asal katanya, 
technopreneur merupakan penggabungan dari dua kata yaitu teknologi dan 
entrepeneur. Technopreneur mengandung makna tentang bagaimana cara 
pemanfaatan teknologi yang sedang berkembang pesat untuk dijadikan sebagai 
peluang usaha. Karena untuk entrepreneur itu sendiri mengandung arti 
seseorang/badan usaha yang mengelola usaha dengan keberanian untuk 
mengambil risiko guna mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara 
mengidentifikasi peluang yang ada. Teknologi dimasa sekarang menjadi salah 
satu peluang yang ada.  

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Technopreneur itu adalah 
Entrepreneur yang mengoptimalkan berbagai potensi perkembangan teknologi 
yang ada sebagai basis pengembangan usaha yang di jalankannya, atau bisa di 
bilang Technopreneur ini adalah Entrepreneur modern yang berbasis pada 
teknologi dalam menjalankan usahanya. 

Perbedaan Technopreneur dan Entrepreneur? 

Entrepreneur adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan 
dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara 
produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, 
memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Sedangkan 
Technopreneur adalah wirausaha yang menjalankan bisnisnya dengan basis 
teknologi.  

Dengan kata lain Technopreneur adalah entrepreneur yang mengoptimalkan 
berbagai potensi perkembangan teknologi yang ada sebagai basis 
pengembangan usaha yang dijalankannya, atau bisa dibilang Technopreneur 
ini adalah entrepreneur modern yang berbasis pada teknologi dalam 
menjalankan usahanya. 

Istilah “Technopreneurship” saat ini sedang banyak diperbincangkan di 
berbagai media, baik media sosial, media massa, maupun media elektronik. 
Technopreneurship dianggap sebagai salah satu konsep yang merupakan 
turunan dari “Entrepreneurship”, yang sama-sama memiliki prinsip mencari 
keuntungan sebanyak mungkin namun lebih menitikberatkan pada suatu bisnis 
yang mengaplikasikan suatu teknologi tertentu, bukan sekedar replikasi dari 
bisnis lain semata. Sebelum memahami konsep technopreneurship, perlu 
didalami terlebih dahulu apa itu entrepreneurship. 
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Menurut Drucker (1996), entrepreneurship didefinisikan sebagai aktivitas yang 
secara konsisten dilakukan guna mengonversi ide-ide yang bagus menjadi 
kegiatan usaha yang menguntungkan. Menurut Suparno et al. (2008), 
entrepreneurship adalah proses mengorganisasikan dan mengelola risiko untuk 
sebuah bisnis baru.  

Seorang entrepreneur melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang pasar 
2. Menemukan solusi-solusi untuk mengisi peluang pasar tersebut 
3. Memperoleh sumber daya yang diperlukan (uang, orang, dan 

peralatan) untuk menjalankan bisnis 
4. Mengelola sumber daya dari tahap awal (start-up) ke fase bertahan 

(survival) dan fase pengembangan (ekspansi) 
5. Mengelola risiko yang berhubungan dengan bisnisnya. 

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui bahwa teknologi merupakan 
bagian dari solusi yang diperlukan untuk memenuhi peluang. Jadi teknologi 
hanya salah satu dari lima aspek entrepreneurship yang diperlukan. Tugas lain 
yang harus dilakukan oleh seorang entrepreneur juga sangat penting. Bahkan, 
sering kali seorang ilmuan atau pakar teknologi tidak memahami aspek lain 
tersebut. Jadi teknologi bukan segalanya dalam technopreneurship. 

Untuk mendefinisikan arti technopreneurship (technology entrepreneurship), 
hal yang harus perhatikan adalah penelitian dan komersialisasi. Penelitian 
merupakan penemuan dan penambahan pada ilmu pengetahuan. 
Komersialisasi dapat didefinisikan sebagai pemindahan hasil penelitian atau 
teknologi dari laboratorium ke pasar dengan cara yang menguntungkan. Ada 
sejumlah jalan untuk mengomersialisasi teknologi, yakni: lisensi, berpartner, 
atau menjualnya kepada pihak lain yang akan mengkomersialisasikannya. 

Teknologi merupakan cara atau metode untuk mengolah sesuatu agar terjadi 
efisiensi biaya dan waktu, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih 
berkualitas. Dasar penciptaan teknologi adalah: kebutuhan pasar, solusi atas 
permasalahan, aplikasi berbagai bidang keilmuan, perbaikan efektivitas dan 
efisiensi produksi, serta modernisasi. 

Kata “Technopreneurship” merupakan gabungan dari kata “Technology” dan 
“Entrepreneurship” yang dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan 
kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen 



Bab 8 Kewirausahaan dan Technopreneurship 159 

 

pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, 
pihak yang terlibat, maupun produk yang dihasilkan. Secara umum, kata 
Teknologi digunakan untuk merujuk pada penerapan praktis ilmu pengetahuan 
ke dunia industri atau sebagai kerangka pengetahuan yang digunakan untuk 
menciptakan alat, untuk mengembangkan keahlian dan mengekstraksi materi 
guna memecahkan persoalan yang ada. 

Sedangkan kata entrepreneurship berasal dari kata entrepreneur yang merujuk 
pada seseorang atau agen yang menciptakan bisnis/usaha dengan keberanian 
menanggung risiko dan ketidakpastian untuk mencapai keuntungan dan 
pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Adapun 
technopreneur merupakan orang yang menjalankan technopreneurship atau 
seseorang yang menjalankan usaha yang memiliki semangat entrepreneur 
dengan memasarkan dan memanfaatkan teknologi sebagai nilai jualnya. 
(Zimmerer dan Scarborough, 2008).  

Terdapat perbedaan antara entrepreneurship biasa dan technopreneurship 
(technology entrepreneurship). Technology entrepreneurship harus sukses 
pada dua tugas utama, yakni: menjamin bahwa teknologi berfungsi sesuai 
kebutuhan target pelanggan, dan teknologi tersebut dapat dijual dengan 
mendapatkan keuntungan (profit). Entrepreneurship biasa umumnya hanya 
berhubungan dengan bagian yang kedua, yakni menjual dengan mendapatkan 
profit. 

Menurut Posadas (2007), istilah Technopreneurship dalam cakupan yang lebih 
luas, yakni sebagai wirausaha di bidang teknologi yang mencakup teknologi 
semikonduktor sampai ke aksesoris komputer pribadi (PC). Definisi lain 
menurut Hartono (2011) menyatakan bahwa Technopreneurship adalah sebuah 
kolaborasi antara penerapan teknologi sebagai instrumen serta jiwa usaha 
mandiri sebagai kebutuhan. Technopreneurship adalah suatu karakter integral 
antara kompetensi penerapan teknologi serta spirit membangun usaha. Dengan 
menjadi seorang Technopreneur kita dapat turut berkontribusi meningkatkan 
taraf hidup masyarakat Indonesia dengan menghasilkan lapangan pekerjaan 
dan membangun perekonomian sekaligus teknologi Indonesia. 

8.3.1 Technopreneurship 
Menjadi seorang technopreneur jika dilihat dari dua peranan yang dibebankan 
bagi seorang technopreneur untuk memahami teknologi sekaligus 
menanamkan jiwa entrepreneurship bukanlah sebuah perkara yang mudah, 
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untuk menjadi seorang technopreneur yang berhasil, setidaknya harus 
menguasai: 

Teknologi 

Teknologi memegang peranan penting dalam perkembangan dunia modern 
seperti saat ini, kemunculan teknologi baru secara terus menerus dan 
penerapan teknologi yang semakin banyak dan menyebar membutuhkan 
inovasi yang berkelanjutan agar penggunaan teknologi dapat tepat guna dan 
mencapai sasarannya. Pembelajaran tentang teknologi membutuhkan 
dukungan dari sumber daya manusia, dalam hal ini bisa dipelajari di 
universitas atau perguruan tinggi dan perlu adanya kerja praktik yang 
dilakukan secara rutin.  

Teknologi merupakan cara untuk mengolah sesuatu agar terjadi efisiensi biaya 
dan waktu sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas dengan 
memperhatikan kebutuhan pasar, solusi untuk permasalahan, perkembangan 
aplikasi, perbaikan efektivitas dan efisiensi produksi serta modernisasi. 
Seorang technopreneur tak pernah hanya cukup mempelajari satu atau dua 
teknologi saja, melainkan harus peka terhadap inovasi teknologi dan 
dibutuhkan ide kreatif untuk mendukungnya. 

Entrepreneurship 

Entrepreneurship adalah proses dalam mengorganisasikan dan mengelola 
risiko untuk sebuah bisnis dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi pasar, 
menemukan solusi untuk mengisi peluang pasar, mengelola sumber daya yang 
diperlukan, dan mengelola risiko yang berhubungan dengan bisnisnya.  

Untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship dibutuhkan beberapa tahapan: 

1. Internallization, adalah tahapan penanaman jiwa entrepreneurship 
melalui konstruksi pengetahuan tentang jiwa entrepreneurial serta 
medan dalam usaha. Dalam tahap ini lebih menekankan tentang 
kewirausahaan dan pengenalan tentang urgensinya. 

2. Paradigm Alteration, yang berarti perubahan paradigma umum. Pola 
pikir pragmatis dan instan harus diubah dengan memberikan 
pemahaman bahwa unit usaha riil sangat diperlukan untuk 
menstimulus perkembangan perekonomian negara dan jiwa 
entrepreneurship berperan penting dalam membangun usaha tersebut 
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3. Spirit Initiation, setelah pengetahuan dan paradigma telah terbentuk, 
diperlukan sebuah inisiasi semangat untuk mengkatalisasi gerakan 
pembangunan unit usaha tersebut. Inisiasi ini dengan memberikan 
bantuan berupa modal awal yang disertai monitoring selanjutnya. 

4. Competition, tentunya dunia bisnis tak dapat dilepaskan dari 
kompetisi dengan para pesaing yang selalu berlomba-lomba dalam 
menghadirkan nilai tambah dan produk baru untuk bersaing. Seorang 
entrepreneur harus sigap dalam sebuah kompetisi untuk tidak 
ketinggalan. 

Menurut Suparno et al (2008), technopreneurship bersumber dari invensi dan 
inovasi. Invensi adalah sebuah penemuan baru yang bertujuan untuk 
mempermudah kehidupan. Inovasi adalah proses adopsi sebuah penemuan 
oleh mekanisme pasar. Invensi dan inovasi ada dua jenis, yakni: (1) invensi 
dan inovasi produk, dan (2) invensi dan inovasi proses 

Berbagai kemajuan yang dicapai diawali dengan riset dan temuan baru dalam 
bidang teknologi (invensi) yang kemudian dikembangkan sedemikan rupa 
sehingga memberikan keuntungan bagi penciptanya dan masyarakat 
penggunanya. Fenomena perkembangan bisnis dalam bidang teknologi 
diawali dari ide-ide kreatif di beberapa pusat penelitian (kebanyakan di 
Perguruan Tinggi) yang mampu dikembangkan, sehingga memiliki nilai jual 
di pasar.  

Penggagas ide dan pencipta produk dalam bidang teknologi tersebut sering 
disebut dengan nama technopreneur (teknopreneur), karena mereka mampu 
menggabungkan antara ilmu pengetahuan yang dimiliki melalui kreasi/ide 
produk yang diciptakan dengan kemampuan berwirausaha melalui penjualan 
produk yang dihasilkan di pasar.  

Dengan demikian, technopreneurship merupakan gabungan dari teknologi 
(kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi) dengan kewirausahaan (bekerja 
sendiri untuk mendatangkan keuntungan melalui proses bisnis). 

Saat ini, perkembangan bisnis dalam bidang teknologi sebagian besar 
dihasilkan dari sinergi antara pemilik ide kreatif (technopreneur), yang 
umumnya berafiliasi dengan berbagai pusat riset (seperti Perguruan Tinggi), 
dengan penyedia modal yang akan digunakan dalam berbisnis. Hubungan 
antara tiga unsur tersebut yang kemudian mendorong berkembangnya bisnis 
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teknologi yang ada di beberapa negara, misalnya di Sillicon Valley di Amerika 
Serikat, Bangalore di India, dan beberapa negara lainnya.  

Di Indonesia, sinergi ketiga pihak tersebut belum terbangun dengan baik. 
Pengembangan berbagai pusat inovasi dan inkubator bisnis dalam bidang 
teknologi di beberapa perguruan tinggi dan lembaga riset merupakan upaya 
yang positif untuk membangun technopreneurhsip di Indonesia. 

Landasan Technopreneurship 

1. Berangkat dari kebutuhan masyarakat 
Kebutuhan masyarakat adalah peluang bisnis. Terlebih jika ada 
kebutuhan masyarakat yang belum bisa dipenuhi oleh pihak mana 
pun di dunia ini. Hampir seluruh produk berbasis teknologi yang 
sangat terkenal dan banyak dibeli saat ini adalah yang berangkat dari 
kebutuhan masyarakat.  
Mobil, motor, telepon seluler, televisi, internet, provider seluler, 
sosial media, beragam produk elektronik, hingga beragam gadget 
berawal dari kebutuhan masyarakat. Jika ingin menjadi seorang 
technopreneur berangkatlah dari kebutuhan dan permasalahan 
masyarakat sehingga kita dapat memiliki ide atau gagasan tertentu 
untuk memberikan solusi melalui teknologi yang dapat kita 
kembangkan menjadi suatu business core.  
Hal ini pun menjadikan produk kita diminati masyarakat sehingga 
kita dapat terus mengembangkannya menjadi lebih baik lagi. 

2. Perkaya diri dengan ide dan inspirasi 
Ide dan inspirasi merupakan awal timbulnya suatu ide bisnis. Di era 
yang sangat kompetitif ini, diperlukan suatu ide yang brilian untuk 
memulai bisnis dan mempertahankannya. Produk yang kita hasilkan 
tidak perlu baru, tetapi harus inovatif dengan memodifikasi sesuatu 
yang sudah ada dan menjadikan fungsinya jauh lebih baik atau 
beragam. Ide dan inspirasi memang terkadang dapat datang dengan 
sendirinya, namun cara terbaik adalah dengan mendatangkan ide dan 
inspirasi itu sendiri.  
Caranya adalah memperkaya wawasan dengan membaca, mengikuti 
seminar atau workshop mengenai technopreneurship, atau berbincang 
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dengan para technopreneur secara langsung. Hal tersebut sadari atau 
tidak akan menimbulkan suatu ide orisinal yang dapat dikembangkan 
sebagai bisnis sendiri 

3. Rencanakan dengan matang dan lakukan dengan cepat 
Seorang technopreneur harus mampu menganalisis pasar, mendesain 
suatu produk, membuat strategi pemasaran, menentukan harga dan 
target pasar, menyusun struktur organisasi, serta memegang tanggung 
jawab terhadap seluruh proses bisnis. Kemampuan itulah yang harus 
dimiliki technopreneur secara umum dalam membuat suatu 
rancangan bisnis (business plan). Tetapi tentu rencana itu tidak akan 
menjadi kenyataan apabila tidak diwujudkan.  
Jadi, mulailah secepatnya atau bahkan sekarang juga. Mulailah dari 
hal-hal yang mudah dan sederhana seperti mencari inspirasi, 
mendesain produk atau membuat strategi promosi. 

4. Tambahkan value pada produk 
Produk yang kita hasilkan bisa saja sama persis dengan 
wirausahawan lain. Tetapi ada satu hal yang membuat suatu produk 
tertentu lebih disukai dan lebih laris dibandingkan produk lainnya 
yang serupa, yaitu nilai (value). Value yang kita dapat tambahkan 
kepada produk kita tentunya beragam dan sesuai dengan inovasi dan 
kreativitas masing-masing technopreneur.  
Perlu diingat, value yang dijelaskan di sini bukanlah mengenai harga 
(price) melainkan suatu nilai tambah. Sebagai contoh kita dapat 
menambahkan suatu value pendidikan sains dan teknologi pada 
mobile games yang kita kembangkan dan kita jual di beragam 
application store. Hal tersebut tentu akan menambah nilai jual 
produk, terutama kepada masyarakat yang menginginkan game yang 
tidak hanya sekedar menghibur tetapi juga edukatif. 

8.3.2 Peran Technopreneurship 
Technopreneurship tidak hanya bermanfaat dalam pengembangan industri 
besar dan canggih, tetapi juga dapat diarahkan untuk memberikan manfaat 
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kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lemah dan untuk 
meningkatkan kualitas hidup mereka.  

Dengan demikian, technopreneurship diharapkan dapat mendukung 
pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Menurut Suparno et al 
(2008), technopreneurship dapat memberikan memiliki manfaat atau dampak, 
baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.  

Dampaknya secara ekonomi adalah: 

1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 
2. Meningkatkan pendapatan. 
3. Menciptakan lapangan kerja baru 
4. Menggerakkan dan menciptakan peluang bisnis pada sektor ekonomi 

yang lain. 

Manfaat dari segi sosial di antaranya adalah mampu membentuk budaya baru 
yang lebih produktif dan berkontribusi dalam memberikan solusi pada 
penyelesaian masalah sosial.  

Manfaat dari segi lingkungan antara lain adalah: 

1. Memanfaatkan bahan baku dari sumber daya alam Indonesia secara 
produktif 

2. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya terutama sumber 
daya energi 

Agar invensi dan inovasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terdapat 
beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengembangkan invensi dan 
inovasi agar bermanfaat bagi masyarakat, kriteria tersebut adalah: 

1. Memberikan performansi solusi lebih baik dan lebih efisien. 
2. Menjawab permasalahan dan memenuhi karakteristik kebutuhan 

masyarakat. 
3. Merupakan ide orisinal. 
4. Dapat diterapkan ke pasar dan memenuhi kriteria kelayakan 

ekonomi. 
5. Memiliki skala pasar dan skala manfaat yang memadai. 
6. Dapat dipasarkan sebagai produk atau jasa. 
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7. Meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan lapangan kerja bagi 
masyarakat. 

Pada saat ini di Indonesia secara umum dukungan terhadap invensi dan inovasi 
domestik masih terbatas, belum integratif dan tidak berorientasi pasar, 
sehingga banyak invensi dan inovasi yang sulit berkembang. Terdapat 
kesenjangan yang besar antara penawaran dan permintaan solusi teknologi 
bernilai tambah. Selain itu, dana penelitian dan pengembangan nasional masih 
terbatas dan kemampuan technopreneurship domestik masih rendah. 

8.3.3 Entrepreneur Vs Technopreneur 
Entrepreneur 

Upaya mewujudkan manusia yang sukses sekaligus bernilai tersebut melalui 
pendidikan karakter adalah sejalan dengan upaya mengaplikasikan nilai-nilai 
hakiki dan kearifan dalam ekspresi perilaku kita. 

Entrepreneurship merupakan istilah bahasa Perancis yang memiliki arti 
"between taker" atau "go-between". Seseorang yang memiliki semangat tinggi, 
mental yang kuat dan motifasi yang tinggi akan sebuah prestasi yang terbaik 
bagi dirinya atau sebuah organisasi yang bermanfaat untuk semua. Anda pun 
dapat menjadi seorang Entrepreneur yang berjiwa tinggi dan bijaksana. Dalam 
sebuah bisnis, Entrepreneurship pasti memiliki Strategy Business Unit (SBU) 
dalam meningkatkan competitive advantage-nya.  

Istilah wirausaha berasal dari entrepreneur (bahasa Perancis) yang 
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan arti between taker atau go-
between. Wirausaha menurut Schumpeter, adalah orang yang mendobrak 
sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, 
dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. 
Orang tersebut melakukan kegiatannya melalui organisasi bisnis yang baru 
ataupun bisa pula dilakukan dalam organisasi bisnis yang sudah ada.  

Istilah wirausaha sebagai padan kata entrepreneur dapat dipahami dengan 
menguraikan peristilahan tersebut sebagai berikut:  

Wira = utama, gagah, luhur, berani, teladan dan pejuang 

Usaha = penciptaan kegiatan, dan atau berbagai aktivitas bisnis 
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Dalam definisi tersebut ditekankan bahwa seorang wirausaha adalah orang 
yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk 
memanfaatkan peluang tersebut. Pengertian wirausaha ini menekankan pada 
setiap orang yang memulai suatu bisnis yang baru. Sedangkan proses 
kewirausahaan meliputi semua kegiatan fungsi dan tindakan untuk mengejar 
dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi. 

Kewirausahaan adalah proses dinamis untuk menciptakan nilai tambah barang 
dan jasa serta kemakmuran. Tambahan nilai dan kemakmuran ini diciptakan 
oleh individu wirausaha yang memiliki keberanian menanggung risiko, 
menghabiskan waktu serta menyediakan berbagai produk barang dan jasa. 

Technopreneur 

Technopreneur adalah merupakan pengelolaan usaha dengan menggunakan 
basis teknologi. Minat di bidang entrepreneurship atau kewirausahaan, kamu 
harus mulai melirik usaha yang berbasis teknologi alias technopreneurship. 
Technopreneurship merupakan gabungan dari kata technology dan 
entrepreneurship. Secara ringkas, technopreneurship merupakan cara 
memanfaatkan teknologi yang berkembang untuk dijadikan peluang usaha.  

Pelaku technopreneurship biasanya disebut dengan technopreneur. Seseorang 
technopreneur adalah seseorang dengan jiwa dan semangat entrepreneur yang 
mampu menghadirkan produk-produk hasil pengkajian dan perekayasaan 
teknologi serta inovasi sebagai basis pengembangan usahanya. Oleh karena 
itu, seorang technopreneur harus memiliki kemampuan manajemen dalam 
entrepreneurship. 

Technopreneur selalu berusaha keras untuk memanfaatkan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi terkini (utilizing lates technology) untuk berinovasi 
guna meningkatkan daya saing. Kondisi itu, kita cermati misalnya pada 
beberapa technopreneur yang mengembangkan sektor jasa dengan 
memanfaatkan secara cerdas beragam kemajuan teknologi informasi dan 
telekomunikasi.  

Untuk mengembangkan technopreneur berwawasan masa depan, perlu 
pemahaman tentang beberapa trend dunia usaha masa depan, yaitu; 

1. Kegiatan bisnis berbasiskan inovasi teknologi. Tujuannya 
menjadikan para technopreneur dapat mengatasi tantangan masa 
depan, khususnya tuntutan daya saing ekonomi yang makin 
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ditentukan dari kesanggupan pemanfaatan sumber daya alam yang 
mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2. Complementary attitude, yaitu mengedepankan pola sikap saling 
melengkapi dalam menyikapi persaingan di ranah bisnis dan dunia 
usaha akan menjadikan para technopreneur dapat memanfaatkan 
secara cerdas perluasan sinergi berusaha yang makin konstruktif guna 
memenuhi tuntutan kebutuhan pasar yang makin luas, makin 
kompleks dan makin dinamis. 

3. Mengedepankan inovasi teknologi. Bagi para technopreneur yang 
umumnya memiliki mentalitas riset, tuntutan konsumen atas produk 
yang ramah lingkungan dan tidak mengganggu kesehatan, serta 
tuntutan lainnya, justru menjadi pencetus untuk terus berinovasi. 

4. Pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator. Kecenderungan masa 
depan, yaitu sikap pemerintah yang umumnya cenderung berperan 
sebagai fasilitator di berbagai kegiatan ekonomi, juga merupakan 
insentif para technopreneur. 

Technopreneurship 

Technopreneurship merupakan pengembangan dari enterpreneur. 
Technopreneurship merupakan gabungan dari dua kata, yaitu Technologi dan 
Enterpreneurship. Definisi dari Technopreneurship merupakan suatu upaya 
dalam membuat bisnis dengan berbasis IT, sehingga diharapkan pergerakan 
bisnis tersebut selalu baik. Teknologi zaman saat ini sangat berpengaruh 
terhadap bidang apapun, termasuk juga wirausaha.  

Oleh karena itu pakar IT berusaha mengembangkan wirausaha dengan IT. 
Sebelum berlanjut, secara umum kata teknologi sering digunakan untuk 
merujuk pada penerapan praktis ilmu pengetahuan ke dunia industri. 
Sedangkan kata enterpreneurship berasal dari kata enterpreneur yang merujuk 
pada seseorang yang menciptakan bisnis/usaha dengan keberanian 
menanggung risiko untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara 
mengidentifikasikan peluang yang ada. 

Terdapat perbedaan antara enterpreneurship dengan Technopreneurship. 
Technopreneurship harus sukses pada dua tugas utama, yaitu menjamin bahwa 
teknologi berfungsi sesuai kebutuhan target pelanggan, dan teknologi tersebut 
dapat dijual dengan mendapatkan keuntungan (profit). Sedangkan jika 
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enterpreneur biasa, umumnya hanya berhubungan dengan bagian kedua, yaitu 
menjual dengan mendapatkan keuntungan. 

Ada beberapa bidang investasi dan inovasi yang dapat diprioritaskan untuk 
memberi manfaat kepada masyarakat ekonomi lemah terdiri dari air, energi, 
kesehatan, pertanian, dana keanekaragaman hayati. Bidang-bidang diatas 
masyarakat ekonomi lemah di Indonesia banyak menghadapi permasalahan. 
pengembangan Technopreneurship dapat diarahkan sebagai upaya untuk 
menyelesaikan permasalahan tersebut. 

1. Water (air); Technopreneurship memiliki peluang untuk dapat 
menyelesaikan masalah ini. Karena banyaknya kebutuhan akan air 
dari masyarakat di Indonesia, khususnya air bersih, oleh karena itu 
para pakar Technopreneurship memiliki tantangan untuk 
menyelesaikan maslah ini. 

2. Energy (energi); Tantangan berikutnya yang harus diselesaikan para 
pakar Technopreneurship adalah energi. Saat ini semua negara 
dihadapkan oleh krisis energi yang semakin memburuk. Dan yang 
pasti yang menjadi korban adalah rakyat kecil ke bawah. Oleh karena 
itu permasalahan ini diharapkan bisa diselesaikan oleh para pakar 
Technopreneurship. 

3. Health (Kesehatan); Kesehatan adalah yang terpenting untuk setiap 
masyarakat, karena jika keadaan tubuh kurang sehat akan 
memengaruhi produktivitas yang dihasilkan. Oleh karena itu fasilitas 
kesehatan sangat dibutuhkan. Pelayanan kesehatan yang murah dan 
berkualitas sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat kecil 
ke bawah. Diharapkan para Technopreneurship dapat membuat suatu 
proses yang mudah bagi masyarakat dalam mengakses fasilitas 
kesehatan tersebut. 

4. Agriculture (petanian); Satu hal ini juga menjadi perbincangan hangat 
di Indonesia. Karena sebagian besar pangan Indonesia bersalah dari 
luar negeri atau impor. Kenapa harus impor, padahal Indonesia dulu 
dijuluki negara agrikultur (bahkan hingga hari ini). Penataan lahan 
yang kurang baik serta diiringi oleh perilaku para pejabat atas yang 
kurang baik menyebabkan hal ini bisa terjadi. Kasus ini harus 
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diselesaikan segera, apabila ditunda-tunda akan memperburuk situasi 
dan pasti yang menjadi korban tetap masyarakat kecil ke bawah. 

5. Biodiversity (keanekaragaman hayati); Indonesia terkenal akan 
kebudayaan hayati yang beragam. Beratus-ratus spesies tumbuh di 
tanah Indonesia ini. Hal ini merupakan kekayaan lain dari Indonesia. 
Tetapi hal ini tidak menjadi sorotan, padahal hal ini berdampak baik 
bagi perekonomian Indonesia terutama bagi para praktisi wirausaha. 
Inilah tantangan lain yang harus diselesaikan pra pakar 
Technopreneurship untuk mempromosikan kekayaan hayati 
Indonesia sehingga dapat dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia 
dan umumnya untuk masyarakat dunia. 

8.3.4 Perbedaan Entrepreneurship Dengan 
Teknopreneurship 
Saat membaca kata technopreneur (teknopreneur, id.), kemungkinan besar 
pikiran kita akan tertuju pada dua hal, teknologi dan entrepreneurship atau 
kewirausahaan. Ya, teknopreneur memang didefinisikan sebagai entrepreneur 
yang mengoptimalkan segenap potensi teknologi yang ada sebagai basis 
pengembangan bisnis yang dijalankannya.  

Namun, permasalahan mendasarnya adalah teknopreneur sendiri merupakan 
istilah yang masih asing di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya. 
Kecuali bagi mereka yang terus mengikuti segenap perkembangan bisnis 
dunia. Selain itu, bagi mereka yang sudah mengenalnya pun masih ada yang 
salah kaprah memahaminya sebagai IT entrepreneur. (Fathoni, 2007) 

Teknopreneur terdapat pada bidang pertanian misalnya, berupa pembuatan 
peralatan pertanian, penggunaan tenaga binatang dalam mengolah lahan 
pertanian, pembuatan irigasi pertanian untuk membantu mengalirkan air ke 
lahan pertanian. Lalu teknopreneur pada bidang industri, yang dahulu sering 
disebut revolusi industri, menemukan alat-alat canggih yang dapat membantu 
proses produksi. Alat-alat modern mulai diproduksi massal seperti kendaraan 
otomotif, perumahan, retail dan lain-lain. Dan sekarang bisnis teknologi mulai 
digemari, contoh saja Bill Gate sebagai salah satu pendiri Microsoft. 

Apa yang membuat teknopreneur berbeda dangan entrepreneur?, kata 
entrepreneur (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa Perancis entreprendre 
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yang sudah dikenal sejak abad ke-17 The Concise Oxford French Dictionary 
mengartikan entrepreneur sebagai to undertake (menjalankan, melakukan, 
berusaha), to set about (memulai, menentukan), to begin (memulai) dan to 
attempt (mencoba, berusaha). Kata entrepreneur atau wirausaha dalam bahasa 
Indonesia merupakan gabungan dari kata wira (gagah, berani, perkasa) dan 
usaha (bisnis) sehingga istilah entrepreneur dapat diartikan sebagai orang yang 
berani atau perkasa dalam usaha/bisnis. (Nasution, Arman Hakim et al, 2007). 

Entrepreneur adalah seorang innovator yang menggabungkan teknologi yang 
berbeda dan konsep-konsep bisnis untuk menghasilkan barang atau jasa baru 
yang mampu mengenali setiap kesempatan yang menguntungkan, menyusun 
strategi dan yang berhasil menerapkan ide-idenya. Entrepreneur bukanlah 
sekedar pedagang, namun bermakna jauh lebih dalam, yaitu berkenaan dengan 
mental manusia, rasa percaya diri, efisiensi, kreativitas, ketabahan, keuletan, 
kesungguhan dan moralitas dalam menjalankan usaha mandiri. 

Ada sedikit perbedaan antara entrepreneur dengan teknopreneur, meskipun 
esensinya sama. Seseorang bisa disebut “Entrepreneur Sukses” apabila secara 
ekonomi ia mampu memberikan nilai tambah ekonomis bagi komoditas yang 
dijual sehingga mampu menciptakan kesejahteraan bagi dirinya. 

Dengan demikian, mereka yang digolongkan sebagai entrepreneur sukses 
adalah yang termasuk penyuplai produk bagi kebutuhan pasar pemerintah 
(supplier pemerintah), penyuplai kebutuhan pasar masyarakat (pedagang), 
ataupun pengusaha yang bergerak di sektor jasa dengan sifat persaingan pasar 
yang cenderung monopolistik hingga ke persaingan bebas (komoditi). 

Berbeda dengan entrepreneur diatas, teknopreneur dibangun berdasarkan 
keahlian yang berbasis pada pendidikan dan pelatihan yang didapatkannya di 
bangku perkuliahan ataupun dari percobaan. Mereka menggunakan teknologi 
sebagai unsur utama pengembangan produk suksesnya, bukan sekedar 
jaringan, lobi dan pemilihan pasar secara demografis. Mereka yang disebut 
teknopreneur adalah seorang “Entrepreneur Modern” yang berbasis teknologi. 
Inovasi dan kreativitas sangat mendominasi mereka untuk menghasilkan 
produk yang unggulan sebagai dasar pembangunan ekonomi bangsa berbasis 
pengetahuan (Knowledge Based Economic). (Nasution, Arman Hakim et al, 
2007). 
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Tabel 8.1: Profil Ideal Teknopreneur 

Ciri Watak 

Percaya diri Keyakinan, kemandirian, individualitas, optimisme 

Berorientasi Tugas 
dan Hasil 

Kebutuhan akan prestasi, berorientasi hasil, ketekunan 
dan ketabahan, tekad kerja keras dan berinisiatif 

Pengambil Risiko Kemampuan mengambil risiko, suka pada tantangan 

Kepemimpinan  Bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul 
dengan orang lain 

Orisinalitas Fleksibel, memiliki banyak sumber, serba bisa, 
mengetahui banyak hal 

Berorientasi ke 
masa depan 

Pandangan ke depan, Perseptif 

 

Tabel 8.2: Perbedaan Entrepreneur dan Teknopreneur 

 Usaha Kecil Entrepreneur Teknopreneur 

Motivasi Sumber hidup 
Tingkat keamanan 
Bekerja sendiri 
Ide khusus 
Personaliti pemilik 

Motivasi 
mendominasi 
Ide dan konsep 
Eksploitasi 
kesempatan 
Akumulasi kekayaan 

Pola pikir 
revolusioner 
Kompetisi dan 
risiko 
Sukses dengan 
teknologi baru 
Finansial, nama 
harum 

Kepemilikan Pendiri/rekan bisnis Saham pengendali 
Maksimalisasi 
keuntungan  

Penguasaan pasar 
Saham kecil dari 
kue besar 
Nilai perusahaan 
terus bertambah 

Gaya 
Manajerial 

Trial dan error 
Lebih personal 

Mengikuti 
pengalaman 

Pengalaman 
terbatas 
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Orientasi lokal 
Menghindari risiko 
Arus kas stabil 

profesionalisme 
risiko pada 
manajemen 

Fleksibel 
Target strategi 
global 
Inovasi produk 
berkelanjutan 

Kepemimpinan Jalan hidup 
Hubungan baik 
Dengan contoh 
Kolaborasi 
Kemenangan kecil 

Otoritas tinggi 
Kekuatan lobi 
Imbalan untuk 
kontribusi 
Manajemen baru 

Perjuangan 
kolektif 
Sukses masa depan 
visioner 
Membagi 
kemajuan bisnis 
Menghargai 
kontribusi dan 
pencapaian 

R & D dan 
Inovasi 

Mempertahankan 
bisnis 
Pemilik bertanggung 
jawab 
Siklus waktu yang 
lama 
Akumulasi teknologi 
sangat kecil 

Bukan prioritas 
utama, kesulitan 
mendapatkan 
penelitian 
Mengandalkan 
franchise, lisensi 

Memimpin dalam 
riset dan inovasi, 
IT, biotek global 
Akses ke sumber 
teknologi 
Bakat sangat tinggi 
Kecepatan 
peluncuran produk 
ke pasar 

Outsourcing 
dan Jaringan 

Kerja 

Sederhana 
Lobi bisnis langsung 

Penting tapi sulit 
mendapatkan tenaga 
ahli 
Kemampuan umum 
Tidak selalu tersedia 
pada tingkat global 

Pengembangan 
bersama tim 
outsourcing 
Banyak penawaran 
Science and 
technology park 

Potensial 
Pertumbuhan 

Siklus ekonomi 
Stabil 

Penetrasi nasional 
cepat, global lambat 
Pemimpin pasar 
dalam waktu singkat 
dengan proteksi, 
monopoli, ologopoli 

Pasar berubah 
dengan teknologi 
baru 
Akuisi teknologi 
baru 
Aliansi global 
untuk 
mempertahankan 
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pertumbuhan 

Target Pasar Lokal 
Kompetisi dengan 
produk di pasar 
Penekanan biaya 

Penguasaan pasar 
nasional 
Penetrasi pasar 
memakan waktu lama 
Produk baru untuk 
pelanggan baru 

Pasar global sejak 
awal 
Jaringan science 
and tech.park 
Penekanan time to 
market, presale dan 
postsale. 
Mendidik 
konsumen 
teknologi baru  

Sumber: Amir Sambodo, Makalah Seminar Pengembangan Teknopreneurship 
Jakarta, 10 Agustus 2006 

Teknopreneur adalah perusahaan yang membangun bisnisnya berdasarkan 
keahliannya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghasilkan 
produk inovatif yang berguna tidak hanya bagi dirinya, tetapi bagi 
kesejahteraan bangsa dan negaranya. 

Kisah Sukses Google: Kisah Sukses Kewirausahaan Berbasis Teknologi 

Mesin pencari situs di internet, yakni Google, didirikan oleh Page dan Brian 
dari sebuah proyek penelitian tingkat doktoral di Universitas Stanford pada 
pertengahan 90-an. Tahun 1998, Page dan Brian berhasil meyakinkan seorang 
investor untuk menanamkan modal USD 100 USD di tengah ketidakpercayaan 
investor ventura akan prospek internet. Tersedianya modal kepercayaan 
investor tersebut memungkinkan keduanya untuk mampu menarik modal 
kawan-kawan dan keluarganya hingga meraih modal USD 1 juta. 

Bermodalkan kepercayaan tersebut, keduanya kemudian mengembangkan 
Google menjadi mesin pencari utama. Gaya manajemennya yang unik, yaitu 
main-main, santai tapi serius, mewarnai kantor pusat Googleplex yang 
didesain meriah, dengan aneka cemilan pada tempat strategis, sarana bilyar 
atau berenang, hingga beberapa karyawan yang hilir mudik dengan skateboard. 
Konsep Page dan Brian adalah karyawan yang ceria dan bahagia. Di samping 
itu, mereka juga membagi opsi saham secara royal kepada karyawannya 
sehingga para karyawan seakan-akan bekerja untuk dirinya sendiri. 

Manajemen gaya dua anak muda yang suka pesta dan makan enak tersebut 
ternyata membentuk Microsoft. Banyak karyawan Microsoft yang berduyun-
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duyun berpindah ke Google sehingga seakan-akan Microsoft hanya menjadi 
biro tenaga kerja yang siap pakai untuk disalurkan ke Google. Hingga tahun 
2006, lulusan terbaik universitas Mapan di As mematok Google sebagai 
pilihan teratas untuk meniti karier (Sumber: David A Vise dan Mark Malseed, 
Kisah sukses Google, 2006). 

Dalam teknopreneur peniruan semakin cepat terjadi, hal ini mengakibatkan 
siklus hidup produk semakin pendek. Produk berteknologi tinggi seperti 
elektronik yang dulunya baru bisa ditiru dalam 1 tahun, sekarang telah mampu 
ditiru hanya dalam 2 bulan bahkan hanya dalam beberapa minggu. 

Oleh karena itu, kecepatan peluncuran inovasi produk menjadi kekuatan 
perusahaan yang menjadi market leadership. Di bidang elektronik kita 
mengenal Sony sebagai pelopor teknologi, sedangkan di bidang musik 
entertain kita mengenal Apple. Mengingat akan hal tersebut, pengembangan 
produk akan mengarah kepada trend penggunaan “concurrent engineering” 
untuk mempercepat peluncuran produk baru. 

Pentingnya inovasi dalam teknopreneurship 

Salah satu hal yang penting dalam teknopreneur ialah inovasi. Inovasi adalah 
pengenalan sesuatu yang baru dan bermanfaat. Orang yang inovatif ditandai 
oleh kecenderungan untuk memperkenalkan gagasan, metode, peralatan 
prosedur dan produk/jasa baru yang lebih baik atau lebih bermanfaat. Inovasi 
merupakan kelanjutan dari penemuan yaitu kegiatan kreatif untuk menciptakan 
suatu konsep baru untuk dengan manfaat dan kebutuhan yang baru. Dalam 
teknopreneur hasil inovasi ini kemudian diwujudkan dan diimplementasikan 
menjadi suatu bisnis yang sukses. 

Inovasi adalah suatu fungsi khusus dari teknopreneurship, yakni kegiatan yang 
membawa sumber daya dengan kapasitas baru untuk menciptakan 
kesejahteraan. Inovasi merupakan pekerjaan terorganisasi, sistematis, rasional, 
bersifat konseptual dan perseptual. Hal terpenting dari suatu inovasi adalah 
gagasan, penerapan dan kegunaan. Dan yang terpenting adalah apakah seorang 
wirausahawan mampu untuk menangkap sebuah inovasi teknologi menjadi 
sebuah usaha/bisnis. Era baru kesuksesan bisnis saat ini adalah menjadi 
seorang teknopreneur. 

8.3.5 Konsep Social Entrepreneurship 
Definisi social entrepreneurship banyak dikembangkan di sejumlah bidang 
yang berbeda, mulai dari tidak untuk profit, untuk profit, sektor publik, dan 
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kombinasi dari ketiganya. Menurut Bill Drayton (pendiri Ashoka Foundation) 
selaku penggagas social entrepreneurship terdapat dua hal kunci dalam social 
entrepreneurship.  

Pertama, adanya inovasi sosial yang mampu mengubah sistem yang ada di 
masyarakat. Kedua, hadirnya individu bervisi, kreatif, berjiwa wirausaha 
(entrepreneurial), dan beretika di belakang gagasan inovatif tersebut. Hulgard 
(2010) merangkum definisi social entrepreneurship secara lebih komprehensif 
yaitu sebagai penciptaan nilai sosial yang dibentuk dengan cara bekerja sama 
dengan orang lain atau organisasi masyarakat yang terlibat dalam suatu inovasi 
sosial yang biasanya menyiratkan suatu kegiatan ekonomi. 

Social entrepreneurship merupakan sebuah istilah turunan dari 
entrepreneurship. Gabungan dari dua kata, social yang artinya 
kemasyarakatan, dan entrepreneurship yang artinya kewirausahaan. Pengertian 
sederhana dari social entrepreneur adalah seseorang yang mengerti 
permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan entrepreneurship untuk 
melakukan perubahan sosial (social change), terutama meliputi bidang 
kesejahteraan (welfare), pendidikan dan kesehatan (healthcare) (Cukier, 2011). 

Hal ini sejalan dengan yang diungkap oleh Schumpeter dalam Sledzik (2013) 
yang mengungkap entrepreneur adalah orang yang berani mendobrak sistem 
yang ada dengan menggagas sistem baru. Jelas bahwa social entrepreneur pun 
memiliki kemampuan untuk berani melawan tantangan atau dalam definisi lain 
adalah seseorang yang berani loncat dari zona kemapanan yang ada. Berbeda 
dengan kewirausahaan bisnis, hasil yang ingin dicapai social entrepreneurship 
bukan profit semata, melainkan juga dampak positif bagi masyarakat. 

Social entrepreneur adalah agen perubahan (change agent) yang mampu untuk 
melaksanakan cita-cita mengubah dan memperbaiki nilai-nilai sosial dan 
menjadi penemu berbagai peluang untuk melakukan perbaikan (Santosa, 
2007). Seorang social entrepreneur selalu melibatkan diri dalam proses 
inovasi, adaptasi, pembelajaran yang terus menerus bertindak tanpa 
menghiraukan berbagai hambatan atau keterbatasan yang dihadapinya dan 
memiliki akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan hasil yang 
dicapainya, kepada masyarakat.(Irma Paramita Sofia, 2015) 

Definisi komprehensif di atas memberikan pemahaman bahwa social 
entrepreneurship terdiri dari empat elemen utama yakni social value, civil 
society, innovation, and economic activity (Palesangi, 2013). 
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1. Social Value. Ini merupakan elemen paling khas dari social 
entrepreneurship yakni menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi 
masyarakat dan lingkungan sekitar. 

2. Civil Society. Social entrepreneurship pada umumnya berasal dari 
inisiatif dan partisipasi masyarakat sipil dengan mengoptimalkan 
modal sosial yang ada di masyarakat. 

3. Innovation. Social entrepreneurship memecahkan masalah sosial 
dengan cara-cara inovatif antara lain dengan memadukan kearifan 
lokal dan inovasi sosial. 

4. Economic Activity. Social entrepreneurship yang berhasil pada 
umumnya dengan menyeimbangkan antara antara aktivitas sosial dan 
aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis/ekonomi dikembangkan untuk 
menjamin kemandirian dan keberlanjutan misi sosial organisasi. 

Gairah terhadap sosial entrepreneurship dewasa ini meningkat karena 
terjadinya pergeseran social entrepreneurship yang semula dianggap 
merupakan kegiatan ”non-profit” (antara lain melalui kegiatan amal) menjadi 
kegiatan yang berorientasi bisnis (entrepreneurial private-sector business 
activities) (Utomo, 2014). 

Inovasi Sosial 

Inovasi terjadi karena perasaan tidak puas terhadap kondisi dan situasi yang 
ada serta adanya peluang untuk memperbaiki keadaan yang ada, inovasi harus 
dijadikan sebagai suatu alat dan bukan suatu tujuan, tujuan dari suatu inovasi 
adalah perubahan atau perbaikan dari kondisi yang ada menjadi lebih baik, 
namun tidak semua perubahan dapat dikatakan sebagai suatu inovasi (Saiman, 
2011). 

Inovasi sosial terkait dengan peningkatan hubungan sosial dan peningkatan 
kesejahteraan (Moulaert et al., 2013). Moulaert (2013) juga berpendapat 
bahwa inovasi sosial dapat dimulai di mana-mana dalam bidang 
perekonomian, tidak hanya di sektor non-profit, tetapi juga di sektor publik dan 
swasta. Di sisi lain, inovasi sosial tidak terbatas pada masalah kesejahteraan 
tetapi juga mungkin terkait dengan isu-isu perlindungan lingkungan dan 
pembangunan berkelanjutan. Inovasi sosial sangat berkaitan dengan social 
entrepreneurship. 
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Inovasi sosial adalah fondasi bagi seorang social entrepreneur dalam 
menjalankan bisnis atau kegiatannya untuk mencari kesempatan, memperbaiki 
sistem, menemukan pendekatan yang baru serta menciptakan solusi terhadap 
perubahan lingkungan yang lebih baik (Widiastusy, 2011). Seorang social 
entrepreneur mencari cara yang inovatif untuk memastikan bahwa usahanya 
akan memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan selama mereka 
dapat menciptakan nilai sosial (Mort & Weerawardena, 2003). 

8.3.6 Aspek-Aspek Dalam Social Entrepreneurship 
Di dalam menjalankan kegiatan social entrepreneurship, tentu saja dipengaruhi 
oleh berbagai aspek. Menurut Dees (2002) beberapa aspek yang memengaruhi 
social entrepreneurship adalah: 

Proses mendefinisikan tujuan atau misi 

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan 
organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi sangat diperlukan 
bagi pegawai dan pihak yang terlibat di dalam organisasi tersebut untuk 
mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta 
hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. 

Proses mengenali dan menilai peluang 

Mengenali dan menilai peluang merupakan salah satu aspek yang paling 
penting dalam menjalankan social entrepreneurship. Dalam social 
entrepreneurship, peluang dianggap sebagai sesuatu yang baru dengan cara 
yang berbeda dalam membuat dan mempertahankan nilai sosial. Ide yang 
muncul dan menarik mungkin dapat beragam, akan tetapi tidak semua ide 
yang menarik tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah pelung untuk 
menciptakan dan mempertahankan nilai sosial.  

Seorang social entrepreneur haruslah berupaya untuk mengenali berbagai 
peluang dalam menciptakan atau mempertahankan nilai sosial. Sedangkan 
menilai peluang adalah sebuah proses pengumpulan data yang dicampur 
dengan insting. Cara ini merupakan sebuah ilmu dan seni. Mengumpulkan 
informasi yang dibutuhkan, yang relevan dengan ukuran, cakupan, dan waktu 
yang tersedia. Pada akhirnya, di dalam setiap proses pengambilan keputusan 
tentunya insting sangat diperlukan. 
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Proses manajemen risiko (risk management)  

Dalam merealisasikan misi atau ideidenya, seorang social entrepreneur 
dihadapkan pada sebuah risiko dan tantangan. Risiko adalah kemungkinan 
yang tidak diharapkan. Dua komponen yang melekat dalam risiko adalah 
bahwa yang pertama, risiko dapat didefinisikan sebagai potensi besar yang 
tidak diharapkan terjadi karena tidak memperhitungkan sisi buruk, dan 
komponen dari risiko yang kedua adalah kemungkinan bahwa hasil-hasil yang 
tidak diinginkan tersebut akan benar-benar terjadi. Jadi dalam merealisasikan 
ide atau gagasannya, social entrepreneur harus memperhitungkan segala 
sesuatunya yang akan terjadi. Hambatan-hambatan dalam menjalankan suatu 
kegiatan social entrepreneurship dapat muncul secara tidak terduga. 

Mengidentifikasi dan menarik pelanggan 

Konsumen atau pelanggan di dalam social entrepreneurship sedikit berbeda 
dengan konsumen dalam sebuah bisnis umumnya. Dalam definisi social 
entrepreneurship, konsumen adalah mereka yang ikut berpartisipasi dengan 
sukses dalam mendukung misi sosial. Partisipasi ini bisa dalam bentuk 
penggunaan layanan, berpartisipasi dalam suatu kegiatan, relawan, 
memberikan dana atau barang untuk sebuah organisasi nirlaba, atau bahkan 
membeli layanan atau produk yang dihasilkan organisasi tersebut. Fokus social 
entrepreneurship adalah untuk menyalurkan semua hasil sumber daya 
sehingga tercipta nilai sosial. Mengidentifikasi pelanggan sangat penting 
karena pelanggan merupakan pasar untuk menyalurkan barang dan jasa. 

Proyeksi Arus Kas  

Untuk dapat terus menjalankan kegiatannya, social entrepreneur harus dapat 
memproyeksikan kebutuhan uang tunai untuk usaha mereka. Mereka harus 
memutuskan bagaimana mereka dapat memperoleh kas untuk kelangsungan 
usahanya. Tentu saja, tugas ini lebih rumit bagi social entrepreneur daripada 
business entrepreneurs pada umumnya Pada beberapa kesempatan, 
penyandang dana pihak ketiga (misalnya, instansi pemerintah atau perusahaan) 
dapat menjadi alternatif untuk menutupi biaya operasional.  

Namun dalam banyak kasus, pendapatan yang diperoleh dari layanan yang 
diberikan sering kali lebih kecil dari jumlah biaya operasional yang 
dibutuhkan. Dalam kasus tersebut, dana relawan dapat digunakan untuk 
mengisi kesenjangan, sehingga perencanaan penggalangan dana haruslah 
dibuat dengan matang dan realistis. yang masuk akal. Tantangan bagi pelaku 
social entrepreneur adalah bahwa mereka harus selektif dalam merencanakan 



Bab 8 Kewirausahaan dan Technopreneurship 179 

 

aliran pendapatan tunai (arus kas) agar kegiatannya tetap berfokus pada misi 
yang telah ditetapkan. 

 

Soal-Soal Latihan (Diskusi) 

1. Jelaskan peran wirausaha bagi kemajuan perekonomian negara baik 
secara mikro maupun makro? 

2. Jelaskan hambatan yang dihadapi lulusan perguruan tinggi dan 
melakukan wirausaha? 

3. Jelaskan pemahaman saudara tentang proses wirausaha? 
4. Jelaskan peran perguruan tinggi dalam memunculkan dan 

mengembangkan wirausaha? 
5. Jelaskan perbedaan entrepreneur (wirausahawan) dengan pengusaha 

(business)? 
6. Jelaskan mengapa kewirausahaan penting diajarkan di perguruan 

tinggi? 
7. Jelaskan perbedaan Entrepreneurship dengan Teknopreneurship? 
8. Jelaskan beberapa aspek yang memengaruhi social entrepreneurship? 
9. Apa yang membuat teknopreneur berbeda dengan entrepreneur? 
10. Social entrepreneurship terdiri dari empat elemen utama Sebutkan 

dan Jelaskan? 
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Bab 9 

Business Model Canvas (BMC) 

 

 

 
A. Deskripsi Singkat Isi Bab 9 

Pada bab ini akan membahas tentang Model Bisnis atau dikenal 
dengan Business Model Canvas (BMC). Bab ini mengemukakan 
berbagai hal yang terkait dengan Business Model Canvas (BMC) 
meliputi pengertian model bisnis, definisi dari business model 
canvas, serta menguraikan elemen-elemen yang ada dalam 
penyusunan BMC 

B. Relevansi 
Relevansi pembahasan Business Model Canvas (BMC) adalah setiap 
bisnis memiliki karakteristiknya masing-masing. Model bisnis akan 
mampu merepresentasikan secara visual dan jelas suatu proses bisnis 
yang dilakukan.  

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 
Mata Kuliah kewirausahaan adalah merupakan salah satu komponen 
pendukung untuk kemandirian seseorang didorong dengan semangat, 
sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani suatu 
kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta 
menerapkan cara kerja dalam menemukan produk baru dengan 
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meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang 
lebih baik atau memperoleh keuntungan yang besar.  
Jadi wirausaha itu mengarah kepada seseorang yang melakukan 
usaha atau aktivitas mandiri dengan segala kemampuan yang 
dimilikinya. Adapun kewirausahaan menunjuk kepada sikap mental 
yang dimiliki seseorang wirausaha dalam melaksanakan kegiatan, 
sehingga mengarahkan kepada mahasiswa untuk menciptakan sesuatu 
yang baru, berbeda dari yang lain atau mampu menciptakan sesuatu 
yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.  
Wirausahawan merupakan orang yang menjalankan usaha atau 
perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi, oleh karena itu 
wirausaha perlu memiliki kesiapan mental baik untuk menghadapi 
keberuntungan ataupun kerugian. 

 

9.1 Pendahuluan 
Setiap bisnis yang dilakukan oleh pengusaha harus memiliki bentuk, 
karakteristik, ciri khas ataupun model yang unik. Model bisnis ini berbeda 
yang bisnis lain sesuai dengan industri yang ada. Pemahaman mengenai model 
bisnis yang dilakukan oleh seorang wirausaha adalah suatu keharusan sebelum 
wirausaha itu melakukan pengembangnya usaha sehingga para wirausaha akan 
terus menerus dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam 
lingkungan bisnis. 

Model bisnis menunjukkan bagaimana para wirausaha mampu 
menggambarkan proses bisnis yang dilakukan, proses bisnis yang sangat 
kompleks menjadi sederhana yakni dengan menggambarkan menjadi beberapa 
elemen yang mudah untuk dibuat dan dipahami. Business Model Canvas 
(BMC) memberikan pembelajaran bahwa dokumen rencana bisnis tidak lagi 
perlu disusun atau dibuat panjang lebar. BMC akan mampu merepresentasikan 
bisnis yang dilakukan wirausaha secara garis besar. BMC mampu untuk 
menjelaskan, memvisualisasikan, mengubah serta menilai suatu bisnis secara 
komprehensif sehingga mampu menghasilkan kinerja yang maksimal. 
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Saat ini, persaingan bisnis semakin tinggi dengan berbagai tuntutan dari 
konsumen menyebabkan para wirausaha perlu selalu memperbaharui model 
bisnisnya. Hal ini agar bisnis mampu memenuhi janji kepada konsumennya. 

 

9.2 Definisi Model Bisnis 
Istilah model bisnis muncul pertama kali pada karya tulis ilmiah Bellman yang 
di tulis oleh Clark e.t. pada tahun 1957. Akan tetapi hal ini mulai popular 
ketika muncul situ dari artikel ini pada tahun 1990an (Zott, Amit, & Massa, 
2011). Secara umum, model bisnis adalah gambaran hubungan antara 
keunggulan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, serta kegiatan-
kegiatan yang dilakukan untuk mengakuisisi dan menciptakan nilai, yang 
membuat perusahaan mampu menghasilkan laba (PPM Manajemen, 2012). 
Sementara itu, Ostewarlde (2012) dalam bukunya menjelaskan bahwa model 
bisnis ibarat cetak biru sebuah strategi yang diterapkan melalui struktur 
organisasi, proses dan sistem.  

Seiring perkembangan waktu model bisnis juga mengalami perubahan bisnis. 
Banyak indikator yang menyebabkan perubahan bisnis itu sendiri, mulai dari 
teknologi, Internet, perilaku customer, sistem distribusi, trend market dan 
masih banyak lagi. Perusahaan dan pelaku bisnis tidak bisa mengubah kondisi 
indikator-indikator yang ada. Sehingga mereka harus beradaptasi dan 
menyesuaikan dengan kondisi yang ada.  

Oleh karena itu, mendefinisikan model bisnis bagi usaha kita sangat 
dibutuhkan. Dengan kata lain model bisnis menggambarkan cara mewujudkan 
tujuan bisnis bagi pelaku usaha. Setiap bisnis memiliki model bisnis dan 
masing-masing para pelaku usaha diharapkan mengetahui model bisnisnya 
masing-masing. Ke depan Bisnis model akan menjadi bahasa umum bagi para 
pelaku usaha dalam berinteraksi dengan mitranya serta akan menjadi pedoman 
membangun keunggulan kompetitif usaha kita. 

Beberapa manfaat dari penerapan model bisnis adalah (PPM Manajemen, 
2012): 

1. Model bisnis memudahkan para perencana dan pengambil keputusan 
di perusahaan melihat hubungan logis antara komponen-komponen 
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dalam bisnisnya sehingga mampu menghasilkan nilai bagi pelanggan 
dan perusahaan. 

2. Model bisnis dapat dipakai untuk menguji konsistensi hubungan antar 
komponennya. Contoh sederhana adalah kita mendirikan bisnis 
restoran menawarkan masakan lezat untuk kelas premium dengan 
harga tinggi pada segmen pasar atas. Hal ini berimplikasi terhadap 
siapa juru masaknya, seberapa terlatih pramusaji melayani dengan 
tingkat keramahan yang tinggi, varian menu yang berkelas tidak 
pasaran, dan kemampuan dekorasi ruangan yang memiliki kesan 
mewah. 

3. Model bisnis dapat digunakan untuk menguji pasar dan asumsi yang 
digunakan ketika mengembangkan bisnis. Sebagai contoh pada bisnis 
industri fotografi ada asumsi bahwa setiap kali konsumen 
mengabadikan suatu momen pasti akan mencetak fotonya, ternyata 
asumsi tersebut saat ini tidak berlaku lagi. Adanya aplikasi dan 
perangkat ponsel smartphone disertai teknologi imaging, konsumen 
lebih memilih menyimpan hasil jepretannya untuk di upload dan 
ditampilkan (dishare) di Facebook, atau situs jejaring sosial untuk 
sebuah kepuasan tertentu daripada dicetak di sebuah foto studio. 

4. Model bisnis dapat dipakai untuk menunjukkan seberapa radikal 
suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya. Tidak ada yang 
kekal selain perubahan, begitu juga dalam dunia bisnis, pelaku usaha 
harus merespons perubahan-perubahan yang sangat cepat terjadi. 
Oleh karena itu model bisnis senantiasa berubah, Adanya perubahan 
dalam hal preferensi konsumen, perusahaan merubah proposisi 
nilainya kepada konsumen, misalnya mengubah produk atau 
menambah dengan dukungan layanan tertentu maka akan berdampak 
pada komponen-komponen lainya dalam model bisnisnya. 
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9.3 Definisi Business Model Canvas 
Business Model Canvas atau yang biasa disingkat dengan BMC pertama kali 
dikenalkan oleh Alexander Osterwalder. Tujuan membuat business model 
canvas adalah, agar kamu dapat mempersingkat penulisan perencanaan bisnis 
serta mampu meminimalisir kesalahan dan risiko saat eksekusi bisnis. 
(Pangerapan, S.A, 2020) 

Alexander Osterwalder dalam bukunya Business Model Generation (2012) 
menciptakan sebuah framework yang sederhana dan mudah dimengerti untuk 
menggambarkan bisnis kita yaitu Business Model Canvas. Bisnis model 
dideskripsikan sebagai alasan bagaimana sebuah organisasi menciptakan, 
memberikan, dan menangkap sebuah nilai (Osterwalder & Pigneur, 2012). 
Pemahaman tentang bisnis model yang sebenarnya merupakan titik awal untuk 
setiap diskusi yang baik tentang sebuah inovasi model bisnis.  

 

Gambar 9.1: Elemen Business Model Canvas 

Business Model Canvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan 
untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai 
perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan usiness Model 
Canvas menjadi salah satu strategi manajemen yang populer di kalangan bisnis 
dan sering dipelajari di Universitas. Kepopuleran tersebut dikarenakan 
tampilan Business Model Canvas yang sederhana dan mudah dipahami. 
Business Model Canvas terdiri 9 blok/elemen yang dapat diisi sesuai masing-
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masing poin penting dalam suatu perencanaan bisnis perusahaan. Elemen-
elemen tersebut seperti yang tergambar di gambar 9.1 diatas. 

BMC ini sangat penting sebelum memulai bisnis? Karena dengan kesembilan 
elemennya, sebenarnya kita sudah bisa memvalidasi apakah satu ide bisnis itu 
potensial atau tidak saat ini atau di masa yang akan datang. Karena itu, 
membuat bisnis model canvas adalah hal paling awal yang biasanya 
dibutuhkan wirausaha pemula atau yang mau membuat suatu bisnis baru serta 
bagi wirausaha yang ingin mengembangkan bisnisnya lebih lanjut. 

Pembuatan business model canvas bertujuan dalam membantu perusahaan 
guna merancang perencanaan bisnisnya serta menetapkan dan memvalidasi 
berbagai poin penting dalam bisnis seperti sumber daya yang ada, aktivitas, 
hubungan yang hendak dijalani dengan pihak-pihak terkait, mengenai 
pendapatan serta pengeluaran yang harus dikeluarkan. 

 

9.4 Manfaat Business Model Canvas 
Setelah mengetahui apa itu business model canvas dan isi dari 9 elemennya, 
tentu business model canvas ini dibuat bukanlah tanpa manfaat di dalamnya. 
Adapun manfaat dari business model canvas (Haryanto, Agni.2021) yaitu: 

1. Mempersingkat Waktu Penulisan Perencanaan 
Jika menggunakan metode konvensional, maka pelaku usaha tentu 
harus menuliskan panjang lebar terkait perencanaan bisnis yang akan 
dibuat. Akan tetapi, dengan BMC maka perusahaan hanya perlu 
mengisi poin-poin perencanaan bisnis sesuai dengan blok/elemen 
yang telah ditetapkan tanpa perlu menulis panjang lebar. Penentuan 
poin-poin penting ini semakin terarah dengan adanya blok /elemen 
yang telah disediakan. 

2. Meningkatkan Fokus Perusahaan 
Business model canvas dapat meningkatkan fokus perusahaan 
terhadap poin penting dari perencanaan penting yang telah dibuat. 
Dalam hal ini perusahaan perlu fokus pada elemen yang paling 
penting terlebih dahulu yang dinilai memberikan dampak besar dan 
mendorong pertumbuhan perusahaan. Intinya, BMC dapat membantu 
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pemahaman dan dapat melihat gambaran keseluruhan bisnis sehingga 
dapat terlihat kekuatan dan kelemahan tergantung pada inputnya.  
Hal tersebut akan membangun model bisnis sedemikian rupa 
sehingga keseluruhannya terdiri dari dan lebih besar dari jumlah 
bagian yang ada. 

3. Lebih Terstruktur 
Perlu diketahui dengan menggunakan business model canvas maka 
pelaku bisnis tidak perlu membuat perencanaan bisnis yang sangat 
panjang dan menghabiskan banyak waktu. Business model camvas 
dapat dijadikan brainstorming saat meeting dengan seluruh karyawan. 
Bagian pentingnya business model canvas dapat mempercepat proses 
meeting dan membuat diskusi menjadi lebih terstruktur agar tidak 
melenceng ke pembahasan yang lain. 

4. Mengurangi Risiko 
Business model canvas dapat mengurangi risiko dari kekeliruan 
dalam eksekusi bisnis. Jadi, secara tidak langsung BMC ini dapat 
dijadikan dokumen blueprint perencanaan bisnis untuk suatu 
perusahaan. Sebagai contoh ketika ada pelaku bisnis yang sedang 
melakukan eksekusi bisnis maka mereka dapat menjadikan BMC 
sebagai panduan perusahaan untuk menjalani eksekusi bisnis 
berdasarkan poin yang telah dirancang sebelumnya. Dengan 
demikian perusahaan dapat mengurangi risiko kekeliruan dalam 
eksekusi bisnis. 

 

9.5 Elemen Business Model Canvas 

9.5.1 Proposisi Nilai (Value Proposition) 
Bagian pertama adalah tentang proposisi nilai bisnis. Proposisi nilai adalah apa 
yang dibuat oleh perusahaan dan untuk siapa mereka membuatnya. Ini bukan 
tentang ide atau produk spesifik dalam suatu bisnis, ini tentang memecahkan 
masalah atau memenuhi kebutuhan. Ini juga tentang untuk siapa yang akan 
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memecahkan masalah itu. Setelah wirausaha mengetahui masalah apa yang 
akan dipecahkan dan untuk siapa diselesaikannya, wirausaha dapat 
mengetahui apa sebenarnya produk atau layanan bisnis. Di sinilah wirausaha 
membuat daftar semua manfaat dan fitur produk dan apa yang mereka lakukan 
untuk menyelesaikan masalah. 

Salah satu dari sembilan blok bisnis model adalah value proposition yang 
dideskripsikan sebagai kumpulan produk atau jasa yang ditawarkan dan 
memberikan nilai terhadap target pelanggan yang spesifik (Osterwalder & 
Pigneur, 2012). Value Proposition juga merupakan alasan untuk memecahkan 
masalah dari pelanggan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Serta untuk 
menciptakan suatu nilai dari beberapa elemen yang dibutuhkan oleh segmen 
konsumen. Nilai tersebut berbentuk kualitatif (harga, kenyamanan dalam 
pelayanan) ataupun berbentuk kuantitatif. 

Di bawah ini merupakan penjelasan dari elemen-elemen tersebut: 

1. Newness: Nilai yang menawarkan suatu hal yang baru terhadap 
konsumen yang pada sebelumnya konsumen tidak membutuhkannya 
dalam arti value proposition yang belum pernah dilakukan. 

2. Performance: Adanya peningkatan dalam produk dan jasa untuk 
menciptakan suatu nilai yang baru dari perusahaan kepada konsumen. 
Contohnya dalam bidang teknologi, seperti PC yang lebih cepat, 
lebih banyak storage space di dalam disk untuk penyimpan data, 
design grafis yang lebih baik. Hal ini dilakukan untuk memenuhi 
permintaan pelanggan. 

3. Customization: Kebutuhan khusus atau lebih spesifik dari produk 
atau jasa untuk kebutuhan konsumen yang berguna dalam 
menciptakan nilai bagi perusahaan. 

4. “Getting the Job Done“: Memberikan dan menyelesaikan setiap 
pekerjaan dengan baik, perusahaan dapat dengan mudah untuk 
menciptakan sebuah nilai. 

5. Design: Design adalah elemen yang sulit untuk diukur. Ketika design 
tersebut menjadi sangat baik, itu merupakan keunggulan dari suatu 
produk atau jasa. Dari industri fashion dan elektronik, design menjadi 
sangat penting dari bagian suatu Value Proposition. 
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6. Brand/Status: Nilai diciptakan ketika konsumen menggunakan suatu 
brand tertentu. 

7. Price: Salah satu cara untuk memberikan kepuasan terhadap 
segmentasi konsumen yang price-sensitif adalah menciptakan nilai 
dengan menawarkan harga lebih rendah dibanding dengan pesaing. 
Karena dengan memberikan harga yang lebih rendah memiliki 
implikasi jangka panjang bagi bisnis model perusahaan. 

8. Cost Reduction: Salah satu value proposition yang baik bagi 
perusahaan aalah mengurangi biaya yang harus di keluarkan terhadap 
konsumen ketika mereka akan membeli produk dari perusahaan. 

9. Risk Reduction: Menciptakan value proposition yang baik dengan 
mengurangi risiko yang kemungkinan terjadi ketika konsumen 
membeli produk atau jasa dari perusahaan. 

10. Accessibility: Memberikan produk atau layanan tersedia bagi 
pelanggan yang sebelumnya tidak memiliki akses adalah salah satu 
acara untuk menciptakan nilai. Hasilnya di dapat dari inovasi bisnis 
model, teknologi yang baru, atau kombinasi dari keduanya. 

11. Convenience: Value proposition yang diciptakan oleh perusahaan 
dengan menciptakan kenyamanan bagi konsumen. 

9.5.2 Segmen Pasar (Customer Segments) 
Mungkin bagian terpenting dari kanvas bisnis adalah segmen pelanggan. Jika 
bisnis tidak tahu kepada siapa bisnis tersebut melayani, maka pengusaha tidak 
akan pernah bisa menjual kepada mereka. Pengusaha perlu mencari tahu siapa 
pelanggan dan mengapa mereka membeli dari produk Bisnis harus menjadi 
sangat spesifik dan mencari tahu di mana pelanggan tinggal, apa kebiasaan 
sosial mereka, berapa usia mereka, apakah mereka laki-laki atau perempuan, 
dll. 

Segmen pelanggan dari nine building block didefinisikan sebagai suatu 
perbedaan kelompok orang atau organisasi yang menjadi tujuan dari 
perusahaan dalam memberikan layanan. Tanpa adanya pelanggan, perusahaan 
tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Untuk memberikan 
kepuasan terhadap pelanggan, perusahaan dapat mengelompokkannya ke 
dalam segmen yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, perilaku, atau atribut 
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yang lainnya. Perusahaan harus membuat keputusan segmen mana yang akan 
dilayani dan segmen mana yang akan diabaikan. Ketika keputusan ini telah 
dibuat oleh perusahaan, maka akan memudahkan dalam merancang sebuah 
bisnis model dengan pemahaman yang kuat tentang kebutuhan pelanggan 
yang spesifik (Osterwalder & Pigneur, 2012). 

Segmen pasar dapat dibedakan ke dalam beberapa tipe sebagai berikut: 

1. Mass Market 
Model bisnis yang berfokus pada mass market dan tidak 
membedakan antara segmen pelanggan. Value proposition, saluran 
distribusi, dan hubungan pelanggan berfokus pada satu kelompok 
besar dari pelanggan yang memiliki kebutuhan serta masalah yang 
sama. Dalam mass market, pemasaran dilakukan secara massal, di 
mana mass market tidak memilih target khusus dalam upaya 
mencapai target yang lebih besar.  
Dalam melayani pasarnya mass market tidak begitu berhasil karena 
satu program pemasaran belum tentu bisa melayani pasar yang 
heterogen dan pada akhirnya diperlukan segmentasi niche market dan 
individual market. (Kottler & Keller, 2012 

2. Niche Market 
Model bisnis yang menargetkan niche market dengan kebutuhan yang 
lebih spesifik untuk segmen pelanggan tertentu. Value proposition, 
distribution channels, dan customer relationship disesuaikan dengan 
kebutuhan niche market tersebut. Model bisnis seperti ini ditemukan 
pada hubungan supplier dan buyer. Seperti contoh sebuah restoran 
atau café yang memberikan pelayanan khusus sesuai dengan apa 
yang dibutuhkan dari pasar yang menjadi target. 
Dalam pemasaran biasanya mengidentifikasi nichemarket dengan 
membagi segmen menjadi sub segmen. Dalam hal ini juga, seorang 
nichemarketers bertujuan untuk memahami kebutuhan pelanggan 
mereka dengan baik sehingga pelanggan rela untuk membayar 
dengan harga premium. Nichemarket memang cukup kecil tetapi 
memiliki ukuran, profit, dan potensi pertumbuhan sehingga 
cenderung tidak menarik banyak pesaing (Kottler & Keller, 2012). 
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3. Segmented 
Beberapa bisnis model dapat membedakan kebutuhan serta 
permasalahan dari konsumen dari dibedakannya antara beberapa 
segmen pasar. Perusahaan menerapkan segmentasi tambahan pada 
segmen konsumen yang telah ada. 

4. Divesified 
Perusahaan membuat bisnis model pelanggan yang terdiversifikasi 
dengan melayani dua segmen pelanggan yang berbeda kebutuhan dan 
permasalahan. 

5. Multi-Sided Platforms 
Perusahaan yang melayani dua atau lebih segmen pelanggan yang 
saling bergantung. Seperti contoh dalam proses pembayaran di 
restoran dengan menggunakan kartu kredit. Dengan menggunakan 
kartu kredit dapat memberikan manfaat di mana kartu kredit 
dijadikan sebagai alat pembayaran serta kemudahan pagi pemegang 
kartu kredit.  
Segmentasi juga diperlukan untuk membagi konsumen dalam 
beberapa segmen pasar, karena dalam sebuah pasar tidak semua 
konsumen memiliki keinginan dan juga kebutuhan yang sama. 
Berikut adalah pembagian pasar dengan menggunakan deskripsi 
karakteristik seperti geografi, demografi, psikografi, dan juga 
perilaku. (Kotler & Keller, 2012) 

9.5.3 Saluran (Channels) 
Saluran (Channels) menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi dan 
bagaimana mencapai segmen pelanggan untuk memberikan suatu value 
proposition. Dalam membangun hubungan antara perusahaan dan pelanggan 
diperlukan komunikasi, distribusi, dan saluran penjualan. Saluran adalah hal 
penting dari pelanggan dalam memainkan peran penting dalam customer 
experience (Osterwalder & Pigneur, 2012). 

Saluran adalah apa yang pengusaha gunakan untuk mengirimkan produk dari 
perusahaan ke pelanggan. Di masa lalu sebuah bisnis hanya memiliki satu 
saluran dan itu merupakan saluran fisik. Pengusaha harus memiliki toko, 
etalase dan tujuan yakni membuat orang mengunjunginya. 
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Dengan kemajuan teknologi, etalase/toko tidak lagi diperlukan. Sekarang 
banyak orang menggunakan internet dan perangkat seluler sebagai saluran 
penjualan mereka. 

9.5.4 Hubungan Konsumen (Customer Relationship) 
Menurut Osterwalder & Pigneur (2010), Hubungan dengan pelanggan yang 
menggambarkan jenis hubungan dari sebuah perusahaan dengan 
konsumennya. Dalam hal ini hubungan dengan pelanggan menunjukkan 
bagaimana perusahaan memasuki pasar, mencapai pasar yang dituju, dan 
bagaimana berinteraksi atau berhubungan dengan konsumen. Hubungan 
dengan pelanggan perlu diperhatikan dengan baik agar dapat menciptakan 
kepercayaan pelanggan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan oleh 
perusahaan.  

Beberapa kategori hubungan konsumen dibedakan dari beberapa hal sebagai 
berikut: 

1. Personal Assistance: Hubungan yang didasarkan pada interaksi 
manusia. Konsumen dapat berkomunikasi langsung dengan staf atau 
perwakilan dari perusahaan untuk mendapatkan bantuan selama 
proses penjualan atau setelah pembelian. Seperti contoh melalui call 
center, atau email. 

2. Self-Service: Perusahaan tidak terlibat secara langsung dengan 
konsumen tetapi berupaya dalam penyediaan kebutuhan semua 
konsumen agar mereka dapat melakukannya sendiri. 

3. Automated Services: Automated service dapat mengetahui dan 
mengenali karakteristik dari konsumen dan menawarkan informasi 
yang berhubungan dengan karakteristik tersebut. Tipe dari hubungan 
ini merupakan gabungan yang lebih rumit dalam bentuk customer 
self-services dengan proses yang automatisasi. 

4. Komunitas: Perusahaan menggunakan komunitas untuk berhubungan 
dengan konsumen mereka dan untuk memfasilitasi hubungan di 
antara member dari komuniti tersebut. Saat ini jejaring sosial 
merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam berhubungan 
dengan pelanggan. Dengan adanya komunitas perusahaan dapat 
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memberikan atau meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik 
terhadap pelanggan. 

5. Co-Creation: Dalam hal ini, bisnis model menciptakan forum diskusi 
secara online maupun offline(berinteraksi langsung), karena forum 
diskusi dapat menjadi tempat memberikan informasi serta menerima 
saran dari para pelanggan. Sehingga saran dan masukan bisa menjadi 
koreksi bagi perusahaan untuk merubah atau mengembangkan value 
proposition 

9.5.5 Arus Pendapatan (Revenue Streams) 
Arus pendapatan ini merupakan bagian yang paling vital, di mana perusahaan 
atau usaha memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini 
menggambarkan uang tunai atau arus kas yang dihasilkan perusahaan dari 
masing-masing segmen atau sumber-sumber pendapatan yang akan kita 
perolehi dari model bisnis. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin 
untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, 
produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal ya untuk 
mendatangkan keuntungan yang besar.  

Sumber pendapatan berguna bagi pengusaha untuk merancang arus-arus 
pendapatan yang akan kita terima nantinya. Untuk mengidentifikasi hal 
tersebut pengusaha dapat mengajukan pertanyaan Hal apa dari bisnis kita yang 
akan membuat para pelanggan mau membayar kita? 

Pendapatan transaksi yang dihasilkan dari satu kali pembayaran pelanggan dan 
pendapatan berulang. Pendapatan berulang yang dihasilkan dari pembayaran 
berkelanjutan baik untuk memberikan nilai unggul kepada pelanggan maupun 
menyediakan mereka dukungan purna jual. 

Pengusaha dapat memikirkan cara mendapatkan sumber pendapatan lain 
dengan cara (Baumassepe, A.N. 2017): 

1. Penjualan aset  
2. Biaya pemakaian  
3. Biaya langganan  
4. Sewa, Lisensi 
5. Jasa perantara  
6. Biaya komisi dan iklan 
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9.5.6 Sumber Daya Utama (Key Resources) 
Setiap bisnis memerlukan sumber daya utama. Sumber daya utama atau key 
resources adalah sumber daya yang memungkinkan organisasi menjalankan 
aktivitas utama yang akan membantu pengusaha menawarkan nilai unggul, 
menjangkau pasar, membangun hubungan dengan segmen pasar, dan 
memperoleh pendapatan. 

Menurut Baumassepe, A.N. (2017), Adapun beberapa bentuk sumber daya 
utama adalah: 

1. Fisik: Kategori ini meliputi semua aset fisik, seperti fasilitas 
pabrikan, bangunan, kendaraan, mesin, sistem titik penjualan, atau 
jaringan distribusi. 

2. Finansial: Meliputi ketersediaan uang tunai perusahaan, baik 
berbentuk modal sendiri, pinjaman pihak ketiga. 

3. Intelektual: Meliputi merek, pengetahuan yang dilindungi, paten atau 
hak cipta, kemitraan atau data base pelanggan. Perlu kiranya 
pengusaha melindungi merek mereka atau mematenkan usaha unik 
untuk melindungi diri dari pesaing. Merek juga akan membantu 
pengusaha agar dikenal oleh konsumennya. 

4. Manusia: Orang-orang yang bekerja untuk kita atau bermitra untuk 
kita. Apakah mereka akan menjadi tenaga penjualan kita, membantu 
kita memproduksi produk/jasa kita yang kita rekrut dengan sistem 
gaji atau kerja sama. 

9.5.7 Aktivitas Utama (Key Activities) 
Aktivitas utama menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan operasional yang 
harus dilakukan oleh pemilik usaha dalam mewujudkan suatu produk/jasa 
yang unggul sesuai dengan segmen pasar yang disasar. Setelah produk itu 
terwujud langkah selanjutnya pengusaha tersebut mendeliveri atau 
menghantarkan kepada pelanggan yang disasar dengan desain channel yang 
ditetapkan sebelumnya, kemudian mempertahankan hubungan dengan 
pelanggan tersebut agar memperoleh pendapatan sebagaimana yang telah di 
tetapkan. 
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Secara garis besar kita mengenal tiga jenis aktivitas utama yang umumnya 
dilakukan perusahaan yaitu (Baumassepe, A.N.,2017): 

1. Aktivitas operasi produksi: terkait dengan aktivitas - aktivitas terkait 
dengan perancangan, pembuatan, dan penyerahan produk dalam 
jumlah besar dan atau kualitas unggul. Aktivitas yang lebih kompleks 
lagi meliputi pengadaan bahan yang diperlukan dari pemasok, 
pengelolaan dalam proses produksi, serta menyalurkan produk jadi 
kepada pelanggan. Umumnya model bisnis usaha pabrikan yang 
mendominasi model bisnis ini. Kita mengenal seperti ini input à 
transformasi/prosesà output. 

2. Operasi Jasa (pelayanan): bila usaha kita bergerak dibidang jasa 
maka aspek kualitas pelayanan yang perlu di pertahankan. Jasa harus 
bisa mengatasi masalah yang dihadapi dengan pelanggan. Contoh 
dalam hal ini seperti konsultan, rumah sakit, salon, laundry dan 
sebagainya.  
Aktivitas operasi jasa ini meliputi: penyiapan jasa yang dibutuhkan, 
penyampaian kepada pelanggan, pelayanan/pemenuhan harapan dan 
kebutuhan pelanggan ketika memanfaatkan pelayanan yang 
diberikan, pembiayaan dan penjagaan hubungan baik dengan 
pelanggan. 

3. Platform dan jaringan: kegiatan ini umumnya dilakukan oleh 
perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi dan informasi. 
Aktivitas - aktivitas utama pada organisasi bisnis berbasis platform 
dan network meliputi perancangan, pembangunan, dan 
pengembangan hardware dan software termasuk jaringan internet dan 
website. 

9.5.8 Mitra Utama (Key Partnership) 
Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan 
lainnya. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan 
efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Tidak ada salahnya menjalin 
hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi, kan? 
Kamu bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan atau usaha lainnya 
untuk meningkatkan performa usaha kamu supaya lebih cepat meningkat. 
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Key partnership dideskripsikan sebagai jaringan dari pemasok dan partner 
yang membuat suatu bisnis model itu berhasil. Ada 3 motivasi untuk 
perusahaan dalam menciptakan kemitraan (Osterwalder & Pigneur, 2010): 

1. Optimization and Economy of Scale: Bentuk yang paling dasar dari 
kemitraan atau hubungan antara pembeli dan pemasok adalah 
mengoptimalkan alokasi resources dan activities. Optimasi dan 
economyof scale dibentuk untuk mengurangi biaya serta melibatkan 
outsourcing dan pembagian infrastruktur. 

2. Reduction of Risk: Kemitraan dapat membantu risiko dalam 
lingkungan yang kompetitif. Perusahaan membentuk suatu aliansi 
strategis di satu wilayah dan berkompetisi di wilayah tersebut dengan 
perusahaan yang lain bukanlah hal yang aneh. 

3. Acquisition of Particular Resources or Activities: Pada model bisnis 
perusahaan, beberapa memiliki sumber daya dan melakukan 
aktivitasnya telah dijelaskan pada model bisnis mereka. Untuk 
memperluas dan mengembangkan kemampuan mereka, perusahaan 
mengandalkan perusahaan lain untuk memberikan atau melakukan 
sumber daya tertentu dan aktivitas tertentu. Kemitraan tersebut dapat 
termotivasi oleh kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan, hak 
lisensi, atau akses ke pelanggan. 

9.5.9 Struktur Biaya (Cost Structure) 
Elemen terakhir yang juga tidak kalah pentingnya dengan kedelapan elemen 
lainnya yaitu struktur pembiayaan bisnis atau cost structure. Mengelola biaya 
secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa 
meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga bisa menentukan proposisi nilai 
yang tepat untuk pelanggan. Karena itu, pastikan kamu membuat laporan 
keuangan yang tepat dan sesuai untuk bisnis kamu 

Struktur biaya adalah biaya yang akan dikeluarkan untuk menjaga bisnis tetap 
berjalan. Pengusaha harus berpikir di luar biaya yang jelas seperti gaji, sewa, 
dan material dan pastikan memasukkan semuanya. Pengusaha perlu tahu 
berapa biaya yang paling penting, apa sumber daya yang paling mahal, dan 
berapa biaya kegiatan dan kemitraan. 
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Struktur biaya dapat dikategorikan sebagai berikut (Osterwalder & Pigneur, 
2012): 

1. Biaya Tetap (Fixed Cost); Biaya yang tetap sama terlepas dari berapa 
pun volume dari barang atau jasa yang dihasilkan. 

2. Biaya Variabel (Variable Cost); Biaya yang memiliki variasi secara 
proporsional dengan volume barang atau jasa yang dihasilkan. 

3. Skala Ekonomi (Economic of Scale); Biaya yang didapatkan dari 
keuntungan ketika output dari suatu bisnis berkembang atau 
bertambah. 

4. Skope Ekonomi (Economic of Scope); Biaya yang didapatkan dari 
keuntungan ketika suatu bisnis memiliki lingkup operasi yang 
semakin luas. 

Struktur biaya bisnis model dibedakan sebagai berikut: 

1. Cost-Driven; Cost-driven berfokus pada meminimalkan biaya sebisa 
mungkin yang bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan 
struktur biaya agar tetap ramping dengan menggunakan value 
proposition termurah, memaksimalkan otomatisasi, dan memiliki 
outsourching yang luas dan sebanyak mungkin. 

2. Value Driven; Ada beberapa perusahaan yang kurang peduli dengan 
implikasi biaya dari suatu model bisnis dan mereka berfokus pada 
penciptaan suatu value. Value proposition yang premium dan 
memiliki tingkat layanan personal yang tinggi merupakan jenis value 
driven dari suatu model bisnis. 
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9.6 Contoh Business Model Canvas 
Berikut beberapa contoh Business Model Canvas dari rencana bisnis yang 
dilakukan yakni: 

Bisnis Pertanian Kebun Strawberry 

 
Gambar 9.2: Business Model Canvas Kebun Strawberry 

Bisnis Kuliner Mie 

 

Gambar 9.3: Business Model Canvas Pak Dhe Chicken Noodle Shop di Masa 
Yang Akan Datang 
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Soal-Soal Latihan (Diskusi) 

1. Apakah model bisnis itu? 
2. Seberapa penting sebuah perusahaan menyusun model bisnis kanvas? 
3. Jelaskan keuntungan perusahaan menerapkan model bisnis kanvas? 
4. Jelaskan beberapa aktivitas kunci yang dilakukan dalam sebuah 

bisnis? 
5. Apa yang dimaksud dengan Value Proposition? 
6. Jelaskan beberapa struktur biaya yang ada di perusahaan? 
7. Mengapa sebuah perusahaan perlu melakukan kemitraan? 
8. Bagaimana sebaiknya hubungan dengan konsumen dibangun? 
9. Apa yang membedakan antara Mass Market dan Niche Market? 
10. Buatlah 1 (satu) contoh model bisnis kanvas? 
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Bab 10 

Pemasaran dan E-Commerce 

 

 

 
A. Deskripsi Singkat Isi Bab 10 

Pada bab ini akan membahas tentang Pemasaran di dalam 
kewirausahaan dan E-Commerce di mana sub-sub yang dibahas 
antara lain Pemasaran Produk, Strategi Pemasaran, Pengertian E-
Commerce, Jenis-jenis E-Commerce dan dampak dari E-Commerce. 

B. Relevansi 
Relevansi pembahasan proses pemasaran dalam kewirausahaan 
dengan pengembangan usaha dan bisnis dengan strategi pemasaran. 
Sikap jujur, mandiri dalam suatu tujuan wirausaha dengan beriman, 
bertakwa dan handal dalam berwirausaha baik dalam wujud 
mencapai tujuan kemandirian pada dunia usaha. 

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 
Mata Kuliah kewirausahaan adalah merupakan salah satu komponen 
pendukung untuk kemandirian seseorang didorong dengan semangat, 
sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani suatu 
kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta 
menerapkan cara kerja dalam menemukan produk baru dengan 
meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang 
lebih baik atau memperoleh keuntungan yang besar.  
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Jadi wirausaha itu mengarah kepada seseorang yang melakukan 
usaha atau aktivitas mandiri dengan segala kemampuan yang 
dimilikinya. Adapun kewirausahaan menunjuk kepada sikap mental 
yang dimiliki seseorang wirausaha dalam melaksanakan kegiatan, 
sehingga mengarahkan kepada mahasiswa untuk menciptakan sesuatu 
yang baru, berbeda dari yang lain atau mampu menciptakan sesuatu 
yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.  
Wirausahawan merupakan orang yang menjalankan usaha atau 
perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi, oleh karena itu 
wirausaha perlu memiliki kesiapan mental baik untuk menghadapi 
keberuntungan ataupun kerugian. 

 

10.1 Pengertian Pemasaran 
Pemasaran berasal dari kata pasar. Pasar yang dimaksud di sini bukanlah alam 
pengertian konkret, tetapi lebih ditujukan pada pengertian abstrak. Pemasaran 
telah didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda oleh para pakar 
pemasaran. Philip Kotler dalam buku “Manajemen Pemasaran” memberikan 
definisi sebagai berikut. “Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial 
di mana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang 
mereka butuh kan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan 
pertukaran produk-produk yang bernilai”. 

Definisi pemasaran di atas berpijak pada konsep inti, yaitu kebutuhan, 
keinginan, dan permintaan; produk, nilai yang berhubungan dengan biaya dan 
kepuasan; pertukaran dan transaksi; serta hubungan pasar, pemasar, dan 
pemasaran. 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu-
individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuh kan 
dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan 
jasa serta nilai antara seseorang dengan yang lainnya. Peranan pemasaran saat 
ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga ke tangan konsumen, 
tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan 
kepada pelanggan secara berkelanjutan, sehingga keuntungan perusahaan 
dapat diperoleh dengan terjadinya pembelian yang berulang. 
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Tujuan dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menciptakan 
suatu produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, menjanjikan nilai 
superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, 
mempromosikan secara efektif serta mempertahankan pelanggan yang sudah 
ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. 

Dasar pemikiran pemasaran dimulai dengan adanya kebutuhan (needs), 
keinginan (wants), dan permintaan (demands); produk (barang, jasa, gagasan); 
nilai, biaya dan kepuasan; pertukaran dan transaksi; hubungan dan jaringan; 
pasar; pemasar dan calon pembeli 

Konsep inti pemasaran meliputi: kebutuhan, keinginan dan permintaan; 
produk (barang, jasa dan gagasan); nilai, biaya dan kepuasan; pertukaran dan 
transaksi; serta hubungan dan jaringan. 

Konsep inti pemasaran pada dasarnya dimulai dari: 

Kebutuhan, Keinginan, dan Permintaan 

Pemasaran bertitik tolak dari kebutuhan dan keinginan manusia. Manusia 
membutuhkan makanan, udara, air, pakaian, dan perumahan untuk hidupnya. 
Selain itu mereka juga mempunyai keinginan yang kuat untuk rekreasi, 
pendidikan, dan jasa-jasa yang lain. Mereka memiliki preferensi yang baik 
mengenai versi dan merek barang dan jasa-jasa dasar tertentu. Perbedaan dari 
kebutuhan, keinginan dan permintaan adalah sebagai berikut: 

1. Kebutuhan adalah suatu keadaan perasaan kekurangan terhadap 
pemuas dasar tertentu. Kebutuhan ini tidak diciptakan oleh 
masyarakat atau pemasar, tetapi kebutuhan itu terdapat dalam 
jaringan biologis dan kondisi manusia. 

2. Keinginan adalah dorongan akan pemuas tertentu dari kebutuhan 
yang lebih dalam. Orang Jawa membutuhkan makan dan 
menginginkan nasi gudeg, membutuhkan pakaian dan menginginkan 
kain batik, serta baju surjan. Sedangkan orang Eropa membutuhkan 
makan dan menginginkan roti, membutuhkan pakaian dan 
menginginkan satu setel pakaian buatan Perancis. Keinginan manusia 
ini secara terus-menerus dibentuk oleh pengaruh sosial dan agama 
yang melingkupinya. 
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3. Permintaan adalah keinginan akan produk-produk tertentu yang 
didukung oleh kemampuan daya belinya. Keinginan menjadi 
permintaan, apabila didukung oleh daya beli. Berkaitan dengan ini 
maka para pengusaha harus mengukur kemampuan daya beli calon 
konsumen yang menginginkan produknya. 

Produk dan Nilai 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada seseorang untuk 
memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Manusia memuaskan 
kebutuhan dan keinginannya dengan produk. Kata produk kesannya dalam 
benak kita adalah suatu benda fisik, seperti perabot rumah tangga, pupuk hasil 
pabrik (Urea, NPK), mesin jahit, sepeda motor, dan minuman dalam botol. 
Dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya kita gunakan istilah produk dan 
jasa untuk membedakan barang-barang fisik dan barang-barang yang tidak 
dapat diraba. Sebenarnya, apabila kita berpikir mengenai produk-produk fisik, 
yang penting bukanlah terletak pada masalah pemilikannya dalam memenuhi 
keinginan kita.  

Produk-produk fisik tersebut dibeli bukan hanya untuk kita lihat, tetapi produk-
produk tersebut dapat memberikan jasa tertentu dalam memenuhi keinginan 
kita. Jasa juga dapat diperoleh dari alat-alat lain, seperti orang, tempat, kegiatan 
organisasi, dan ide-ide. Produk mempunyai kapasitas yang berbeda-beda 
dalam memuaskan berbagai kebutuhan, oleh karenanya konsumen dalam 
memuaskan kebutuhan dan keinginannya harus memilih produk-produk 
tersebut. Konsumen dalam memilih produk-produk pemuas kebutuhan dan 
keinginannya dipandu oleh konsep nilai. 

Nilai adalah perkiraan konsumen akan kapasitas keseluruhan produk dalam 
memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Pertimbangan nilai produk dan harga 
selalu dilakukan konsumen sebelum menetapkan pilihannya. Berkaitan dengan 
hal tersebut konsep nilai, biaya, dan kepuasan seharusnya merupakan hal 
penting dalam disiplin pemasaran. 

Pertukaran dan Transaksi 

Orang mempunyai kebutuhan dan keinginan, serta dapat memberikan nilai 
pada produk. Orang dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginannya 
dapat menggunakan 4 cara, yaitu sebagai berikut. 
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1. Memproduksi sendiri. 
2. Mengambil dengan paksa. 
3. Meminta-minta. 

Melakukan pertukaran. 

Cara ke-4 untuk mendapatkan produk guna memenuhi kebutuhan dan 
keinginan mengakibatkan munculnya pemasaran. Konsep pertukaran inilah 
yang melandasi pemasaran. Pertukaran adalah perbuatan untuk mendapatkan 
produk yang dibutuhkan dan diinginkan seseorang dengan menawarkan 
sesuatu sebagai gantinya. 

Pertukaran akan terjadi jika terpenuhi 5 kondisi berikut: 

1. Paling tidak terdapat 2 pihak. 
2. Masing-masing pihak memiliki sesuatu yang bernilai bagi pihak lain. 
3. Masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan mengantarkan. 
4. Masing-masing pihak bebas menolak atau menerima tawaran. 
5. Masing-masing pihak percaya akan lebih baik dari sebelum 

pertukaran. 

Kondisi-kondisi di atas ini merupakan potensi untuk terjadinya pertukaran. 
Pertukaran tersebut dalam praktiknya akan benar-benar terjadi jika kedua belah 
pihak dapat menyepakati syarat-syarat pertukaran yang memberikan kebaikan 
pada kedua belah pihak. Pertukaran ini merupakan inti dari proses penciptaan 
nilai, sebab pertukaran itu seharusnya dapat membuat kedua belah pihak lebih 
baik daripada sebelum pertukaran. 

Pertukaran dilihat dari suatu proses kejadian, yaitu adanya dua pihak yang 
melakukan perundingan dan bergerak ke arah terjadinya persetujuan. Apabila 
tercapai adanya persetujuan maka dikatakan terjadi suatu transaksi. Transaksi 
terdiri dari pertukaran nilai antara dua pihak.  

Transaksi ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. 

1. Transaksi moneter klasik, yaitu transaksi yang membutuhkan uang 
sebagai salah satu nilai imbalan produk yang ditukar. 

2. Transaksi barter, yaitu transaksi yang tidak membutuhkan uang 
sebagai nilai imbalan produk yang ditukar. 
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Transaksi menyangkut beberapa dimensi. Transaksi paling tidak menyangkut 
dua hal yang bernilai, yaitu kondisi yang disepakati, waktu kesepakatan, dan 
tempat kesepakatan. Agar transaksi dapat dipatuhi oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan biasanya sistem hukum memberikan dukungan dalam 
pelaksanaannya. Transaksi ini sangat mudah menimbulkan konflik, yang 
diakibatkan terjadinya salah tafsir atau kejahatan. Berkaitan dengan itu tanpa 
“hukum kontrak” orang melihat transaksi akan merasa curiga dan akan dapat 
merugi. 

Transaksi berbeda dengan transfer. Dalam transaksi orang akan mendapat 
sesuatu nilai sebagai imbalan, sedangkan transfer orang memberikan sesuatu 
kepada orang lain tanpa imbalan. 

Nilai, Biaya, dan Kepuasan 

Perusahaan di dalam industri berusaha menawarkan produk dan jasa yang 
superior, mengakibatkan konsumen dihadapkan pada pilihan yang beraneka 
ragam. Konsumen membuat pilihan pembeli berdasarkan pada persepsi 
mereka mengenai nilai yang melekat pada berbagai produk dan jasa ini. Nilai 
adalah selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta 
menggunakan suatu produk dan biaya total yang menyertai produk tersebut.  

Nilai total antara lain nilai dari produk, jasa, personil pemasar, biaya waktu, 
biaya energi yang dikeluarkan, dan biaya psikis. Setelah pemberian nilai, 
konsumen akan mengevaluasi dan hasil evaluasi ini akan memengaruhi 
kepuasan dan peluang untuk membeli ulang produk tersebut. 

Kepuasan pelanggan tergantung pada anggapan kinerja produk dalam 
menyerahkan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Bila kinerja atau prestasi 
sesuai atau bahkan melebihi harapan, maka pembelinya akan merasa puas. 
Perusahaan yang cerdik memfokuskan diri terhadap kepuasan konsumen 
dengan hanya menjanjikan apa yang dapat mereka serahkan, kemudian 
menyerahkan lebih banyak dari yang mereka janjikan, sehingga konsumen 
selalu loyal terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 
Kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan mutu.  

Dalam upaya perbaikan mutu produk yang dihasilkan, produsen menerapkan 
konsep Total Quality Management (TQM) yaitu program yang dirancang 
untuk memperbaiki mutu produk, jasa dan proses pemasaran secara terus 
menerus.  
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TQM memiliki komitmen antara lain: 

1. Fokus terhadap pelanggan. 
2. Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas. 
3. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah. 
4. Memperbaiki proses secara kesinambungan. 
5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan. 

Dengan penerapan TQM, diharapkan produsen mampu memproduksi produk 
(barang dan jasa) yang konsisten terhadap standar mutu yang telah dijanjikan. 

Pertukaran dan Transaksi 

Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari 
seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Terdapat 5 kondisi 
yang harus dipenuhi agar pertukaran dapat terjadi: 

1. Terdapat sedikitnya dua pihak 
2. Masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin berharga bagi 

pihak lain 
3. Masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan melakukan 

penyerahan 
4. Masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran 

pertukaran 
5. Masing-masing pihak yakin bahwa berunding dengan pihak lain 

adalah layak dan bermanfaat (negosiasi) 

Pertukaran baru akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat menyetujui 
syarat pertukaran, yang akan membuat mereka lebih baik (atau setidak-
tidaknya tidak lebih buruk) daripada sebelum pertukaran. Pertukaran sering 
dilukiskan sebagai proses penciptaan nilai, sebab pertukaran pada umumnya 
membuat kedua belah pihak menjadi lebih baik. Pertukaran harus dilihat 
sebagai suatu proses dan bukan sebagai sebuah kejadian. Dua pihak terlibat 
dalam pertukaran jika mereka berunding dan mengarah kepada suatu 
kesepakatan yang saling menguntungkan. Saat dicapainya kesepakatan, maka 
dapat dikatakan telah terjadi suatu transaksi. 
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Transaksi adalah perdagangan antara dua pihak atau lebih, yang paling sedikit 
melibatkan dua macam nilai, persetujuan mengenai kondisi, waktu dan tempat. 
Biasanya sistem hukum digunakan untuk memperkuat dan memaksa agar 
pihak yang bertransaksi mematuhinya. Tanpa adanya hukum perjanjian, maka 
transaksi akan dipandang dengan kecurigaan yang mengakibatkan kerugian 
bagi semua pihak. 

Hubungan dan Jaringan 

Pemasaran hubungan (relationship marketing) adalah praktik membangun 
hubungan jangka panjang yang saling mempercayai dan saling 
menguntungkan dengan pelanggan, penyalur dan pemasok guna 
mempertahankan bisnis jangka panjang mereka.  

Agar hubungan dapat tercipta dalam jangka panjang, terdapat beberapa hal 
yang harus dipahami, antara lain: 

1. Saling mempercayai dan saling menguntungkan 
2. Menjanjikan dan memberikan kualitas yang tinggi, pelayanan yang 

baik, harga yang pantas antar pihak 
3. Menghasilkan ikatan ekonomi, teknik dan sosial yang kuat antar 

pihak yang berkepentingan 
4. Menekan biaya transaksi dan waktu pencarian pelanggan 

Hasil pemasaran hubungan yang utama adalah pengembangan aset unik 
perusahaan yang disebut dengan jaringan pemasaran. Jaringan terdiri dari 
perusahaan dan semua pihak-pihak pendukung, pelanggan, supplier, 
distributor, pengecer, agen iklan, ilmuwan dan pihak lain yang bersama-sama 
dengan perusahaan dalam membangun hubungan bisnis yang saling 
menguntungkan. Semakin lama, persaingan tidak lagi berlangsung antar 
perusahaan melainkan antar seluruh jaringan, yang akan dimenangkan oleh 
perusahaan yang telah membangun jaringan yang lebih baik. 

Pasar 

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadi transaksi, 
serta pertukaran produk (barang/jasa) yang bernilai antara dua belah pihak atau 
lebih. Istilah pasar saat ini bukan lagi mengacu kepada suatu tempat secara 
fisik, namun lebih kepada sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan 
transaksi atas produk atau kelas produk tertentu. Pasar terdiri dari semua 
pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang 
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sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk 
memuaskan kebutuhan dan keinginan itu.  

Istilah pasar dalam dunia bisnis, secara informal sering digunakan untuk 
mencakup beragam pengelompokan pelanggan. Misalnya: pasar kebutuhan 
(contoh: pasar diet), pasar produk (contoh: pasar daging, telur, dan lainnya), 
pasar demografis (contoh: pasar remaja, dewasa, anak-anak), pasar geografis 
(contoh: Pasar Bali, Denpasar, Central Pasar, Pasar Petisah dan lainnya). 

Pemasar dan Calon Pembeli 

Pemasar adalah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang 
akan terlibat dalam pertukaran nilai (value). Calon pembeli adalah seseorang 
yang diidentifikasikan oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan 
mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Pemasar dapat bertindak sebagai 
pembeli ataupun penjual, tergantung pada tingkat keaktifan mereka dalam 
mengupayakan terjadinya pertukaran. Dalam situasi di mana kedua belah 
pihak secara aktif mengupayakan terjadinya pertukaran, maka keduanya 
disebut sebagai pemasar dan situasi tersebut adalah salah satu pemasaran 
timbal balik (reciprocal marketing).  

Dalam situasi normal, pemasar adalah perusahaan yang berhadapan dengan 
pesaing dalam melayani suatu pasar. Perusahaan (produsen) mengirim produk 
secara langsung dan atau melalui perantara pemasaran kepada pengguna 
(konsumen) akhir. Efektivitas relatif mereka dipengaruhi oleh pemasok serta 
kekuatan lingkungan utama (demografis, ekonomi, fisik, teknologi, 
politik/hukum, sosial/budaya).  

Secara ringkas, dalam penerapan konsep inti pemasaran dilakukan hal-hal 
sebagai berikut: 

1. Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran 
2. Penetapan harga dan promosi 
3. Penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran 

yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. 

Strategi pemasaran merupakan keseluruhan program perusahaan untuk 
menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun 
kombinasi elemen dari bauran pemasaran. Perusahaan menyiapkan strategi 
pemasaran dengan memilih segmen konsumen terbaik yang dapat 
menciptakan keuntungan yang sebesarnya.  
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Proses ini meliputi segmentasi pasar, pasar sasaran, positioning dan 
diferensiasi.  

Segmentasi Pasar  

Segmentasi pasar adalah membagi sebuah pasar yang heterogen menjadi pasar 
yang homogen. Segmentasi pasar dibagi berdasarkan:  

1. Segmentasi geografik adalah membagi keseluruhan pasar menjadi 
kelompok homogen berdasarkan lokasi. Lokasi geografis tidak 
menjamin bahwa semua konsumen di lokasi tersebut mempunyai 
keputusan pembelian yang sama, namun pendekatan ini dapat 
membantu mengidentifikasi secara umum akan kebutuhan konsumen 
di suatu lokasi. 

2. Segmentasi dari demografis dibagi menjadi:  
a. Usia: Kebutuhan dan keinginan konsumen berubah seiring usia.  
b. Jenis kelamin: Membagi pasar sesuai jenis kelamin  

3. Pendapatan: Membagi pasar sesuai kelompok pendapatan yang 
berbeda-beda.  

4. Psychographic: Membagi pasar berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, 
dan karakteristik pribadi.  

5. Tingkah Laku: Membagi pasar berdasarkan pengetahuan konsumen, 
sikap, dan respons terhadap sebuah produk.  

Pasar Sasaran (Market Targeting)  

Secara umum pengertian menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi 
keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau 
lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar meliputi:  

1. Evaluasi segmen pasar, terdiri dari:  
a. Ukuran dan pertumbuhan segmen seperti data penjualan terakhir, 

proyeksi laju pertumbuhan, dan margin laba dari setiap segmen.  
b. Struktural segmen yang menarik dilihat dari segi profitabilitas.  
c. Sasaran dan sumber daya perusahaan. 

2. Memilih segmen, yaitu menentukan satu atau lebih segmen yang 
memiliki nilai tinggi bagi perusahaan, menentukan segmen mana dan 
berapa banyak yang dapat dilayani.  
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a. Pemasaran serbasama. Melayani semua pasar dan tawaran pasar 
dalam arti tidak ada perbedaan.  

b. Pemasaran serba aneka, merancang tawaran untuk semua 
pendapatan, tujuan atau kepribadian. Seperti beda desain untuk 
industri mobil.  

c. Pemasaran terpadu, khusus untuk sumber daya manusia yang 
terbatas.  

Posisi Pasar (Market Positioning)  

Posisi pasar adalah menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atas suatu 
pasar. Tujuan penetapan posisi pasar (martket positioning) adalah untuk 
membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang 
dihasilkan ke dalam benak konsumen.  

Penentuan posisi pasar bagi produk barang dari sebuah perusahaan adalah 
sangat penting. Menentukan posisi pasar yaitu menentukan posisi yang 
kompetitif untuk produk pasar. Produk diposisikan pada posisi yang 
diinginkan oleh konsumen, sehingga dapat menarik minat konsumen untuk 
membeli produk yang ditawarkan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara 
menentukan di mana posisi yang ingin ditempati dalam segmen tersebut.  

Adapun tahapan dalam melaksanakan strategi penentuan posisi pasar adalah 
sebagai berikut:  

1. Identifikasi keunggulan kompetitif  
Di dalam suatu produk terdapat berbagai keunggulan jika 
dibandingkan dengan produk pesaing. Tujuan manajemen 
mengidentifikasi keunggulan tersebut adalah mengidentifikasi 
keunggulan tersebut sebanyak dan selengkap mungkin.  
Hal ini dilakukan dengan mengadakan perbedaan, yaitu  
a. Diferensiasi produk  
b. Diferensiasi personil pemasaran  
c. Diferensiasi citra.  

2. Memilih keunggulan kompetitif yang tepat  
Setelah diidentifikasi keunggulan-keunggulan kompetitif, lalu dipilih 
yang paling memberikan keunggulan yang paling banyak. 
Pertimbangannya adalah sebagai berikut:  
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a. Berapa banyak perbedaan dipromosikan  
b. Perbedaan mana yang dipromosikan.  

3. Mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi yang dipilih  
Posisi pasar yang telah dipilih sebaiknya diwujudkan, kemudian 
dikomunikasikan ke berbagai pihak yang membutuhkan termasuk 
pihak intern perusahaan  

Bauran Pemasaran  

Setelah memutuskan target pasarnya, perusahaan memutuskan rencana detail 
untuk bauran pemasaran.  

Bauran pemasaran terdiri dari: 

1. Product (produk/jasa)  
Produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan 
keinginan konsumen. Unsur-unsur di dalamnya antara lain: jenis-
jenis produk, kualitas, desain, features, brand name, kemasan, 
ukuran, pelayanan, dan garansi.  

2. Price (harga)  
Harga adalah sejumlah uang yang diserahkan dalam pertukaran untuk 
mendapatkan suatu barang atau jasa. Unsur-unsur di dalamnya antara 
lain: daftar harga, potongan, bonus, jangka waktu pembayaran, aturan 
kredit.  
Ada tiga jenis penetapan harga, yaitu:  
a. Skimming pricing, harga awal produk yang ditetapkan setinggi-

tingginya dengan tujuan bahwa produk atau jasa memiliki 
kualitas tinggi.  

b. Penetration pricing, dengan menetapkan harga yang serendah-
rendahnya mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar.  

c. Status quo pricing, harga ditetapkan sesuai dengan harga pesaing.  
3. Promotion/communication  

Promosi dan komunikasi adalah kegiatan penting dalam pemasaran. 
Dalam hal ini perusahaan mempromosikan seluruh produk atau jasa 
yang dimilikinya baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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Unsur-unsur di dalamnya antara lain: promosi penjualan, periklanan, 
tenaga penjualan, hubungan masyarakat.  

4. Place (tempat)  
Penentuan lokasi beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi 
sangat penting, hal ini disebabkan agar konsumen mudah 
menjangkau setiap lokasi yang ada, sehingga sarana dan prasarana 
harus memberikan rasa yang nyaman dan aman kepada seluruh 
konsumennya. Unsur-unsur di dalamnya antara lain: saluran 
distribusi, cakupan, lokasi, pergudangan dan transportasi. 

 

10.2 Pengertian Electronic Commerce 
(E-Commerce) 
Huruf "E" di sini mengacu pada kata "Electronic", tapi lebih banyak digunakan 
dalam konteks Internet. Dari namanya, sudah bisa menebak kalau ini berkaitan 
dengan kegiatan yang bersifat komersial. Tidak salah memang, karena istilah 
e-commerce yang akan dibahas memang mengacu pada kegiatan komersial di 
Internet. Contoh paling umum dari kegiatan e-commerce tentu saja adalah 
aktivitas transaksi perdagangan melalui sarana internet. 

Dengan memanfaatkan e-commerce, para penjual (merchant) dapat 
menjajakan produknya secara lintas negara karena memang sifat Internet 
sendiri yang tidak mengenal batasan geografis. Transaksi dapat berlangsung 
secara real time dari sudut mana saja di dunia asalkan terhubung dengan 
jaringan Internet. Umumnya transaksi melalui sarana e-commerce dilakukan 
melalui sarana suatu situs Web yang dalam hal ini berlaku sebagai semacam 
etalase bagi produk yang akan dijual. Dari situs Web ini, para pembeli 
(customer) dapat melihat bentuk dan spesifikasi produk bersangkutan lengkap 
dengan harga yang dipatok. 

Berikutnya, apabila si calon pembeli tertarik, maka ia dapat melakukan 
transaksi pembelian di situs tersebut dengan sarana kartu kredit. Berbeda 
dengan transaksi kartu kredit pada umumnya yang menggunakan peralatan 
khusus, transaksi kartu kredit di Internet cukup dilakukan dengan memasukkan 
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nomor kartu kredit beserta waktu kadaluwarsanya pada formulir yang 
disediakan.  

Di tahap selanjutnya, program di server e-commerce akan melakukan 
verifikasi terhadap nomor kartu kredit yang di inputkan. Apabila nomor kartu 
yang dimasukkan valid, maka transaksi dianggap sah dan barang yang dipesan 
akan dikirimkan ke alamat pembeli. Tentu saja sebelumnya saat mengisi 
formulir pemesanan, calon pembeli telah mengisikan alamat lengkap ke mana 
barang yang akan dibelinya harus dikirimkan. Harga barang yang dibeli 
kemudian akan dimasukkan dalam rekening tagihan dari kartu kredit yang 
digunakan. 

Ada banyak definisi untuk e-commerce, tapi umumnya, e-commerce merujuk 
pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan 
individu yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang 
digitalisasikan, termasuk teks, suara dan gambar. Termasuk juga pengaruh 
bahwa pertukaran informasi komersial secara elektronik yang mungkin terjadi 
antara institusi pendukungnya dan aktivitas komersial pemerintah. Ini 
termasuk antara lain manajemen organisasi, negosiasi dan kontrak komersial, 
legal dan kerangka regulasi, penyusunan perjanjian keuangan, dan pajak satu 
sama lain. 

Sasaran e-commerce adalah menciptakan lingkungan komersial yang baru 
dalam segala bentuknya di abad elektronik. Di mana beberapa tahap yang 
umumnya terdapat di antara penjual dan pembeli dalam transaksi komersial 
dapat diintegrasikan sekaligus dan otomatis secara elektronik. Jadi dapat 
meminimalkan biaya transaksi. 

Definisi yang terhitung masih luas memberikan gambaran di mana e-
commerce menyangkut juga transfer dana elektronik dan transaksi kartu kredit, 
ditambah dengan infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang aktivitasnya. 
Definisi yang lebih sempit dikaitkan dengan transaksi elektronik business-to-
business dan business-to consumer di mana transaksi yang terjadi menyangkut 
beberapa jenis pembayaran elektronik. 

Berikut ini beberapa definisi mengenai Electronic Commerce yang mungkin 
dapat membuka gambaran lebih jauh mengenai apa yang dimaksud dengan 
Electronic Commerce. 

Pada saat Internet memberdayakan seluruh penduduk dan 
mendemokratisasikan kehidupan sosial (societies), itu juga akan mengubah 
paradigma ekonomi klasik. Model baru interaksi komersial berkembang 
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sewaktu kalangan bisnis dan kustomer/pelanggan berpartisipasi dalam suatu 
pasar elektronik dan mencapai manfaat bersama. Global Information 
Infrastructure (GII) secara potensial telah mengubah dengan cepat bidang 
komersial dan bidang-bidang lainnya dengan mengurangi biaya secara 
dramatis dan memberi suatu sarana baru untuk melakukan transaksi komersial. 
Internet bakal mengubah pemasaran retail secara revolusioner. Komersialisasi 
di Internet bakal mencapai 10 milyar dolar sampai akhir abad ini. (U.S. 
Executive Office of the President, 1997). 

Elektronic Commerce adalah transaksi komersial dari jasa dalam format 
elektronik, (Transatlantic Business Dialogue Electronic Commerce White 
Paper, 1997). Electronic Commerce merujuk secara umum kepada semua 
bentuk transaksi yang berkaitan dengan aktivitas komersial, baik organisasi 
maupun individual, yang berdasarkan pada pemrosesan dan transmisi data 
yang digitalisasikan, termasuk teks, suara, dan gambar, (OECD, 1997). 

Electronic Commerce berkaitan dengan melakukan bisnis secara elektronik. E-
commerce didasarkan pada pemrosesan elektronik dan transmisi data, 
termasuk teks, bunyi dan video. E-commerce mencakup segala macam 
aktivitas termasuk perdagangan elektronik baik barang ataupun jasa, 
pengiriman secara online dari isi digital, transfer dana secara elektronik, 
electronic share trading, electronic bil of landing, commercial auctions, 
kolaborasi desain dan rekayasa, online sourcing, public procurement, direct 
consumer marketing, dan layanan purna jual. Termasuk juga produk 
(consumer good, peralatan medis) atau jasa (layanan informasi, keuangan dan 
hukum); aktivitas tradisional (kesehatan, pendidikan) dan aktivitas-aktivitas 
baru (virtual malls), (European Commission, 1997). 

Electronic Commerce adalah melakukan aktivitas bisnis yang diarahkan pada 
pertukaran nilai melalui jaringan telekomunikasi, (European Information 
Technology Observatory, 1997). Elektonik commerce, yang saat ini baru 
diterapkan secara terbatas pada beberapa perusahaan saja, adalah memasuki 
suatu era baru di mana beberapa orang yang tidak spesifik misalnya pelanggan 
umum terkait dalam suatu jaringan. Sebagai tambahan, isinya tidak hanya 
berupa transaksi data untuk menempatkan atau menerima order yang 
sederhana namun juga menyangkut kegiatan komersial umum seperti 
publikasi, iklan, negosiasi, kontrak dan fund settlements, (Ministry of Int'l. 
Trade and Industry, Japan, 1996). 
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Menurut Chaffey (2004), E-Commerce adalah aktivitas penjualan dan 
pembelian barang atau jasa melalui fasilitas internet. Turban, et al., (2004) 
menyatakan bahwa E-Commerce adalah proses pembelian, penjualan, transfer, 
atau pertukaran produk, layanan, dan/atau informasi melalui jaringan 
komputer, termasuk internet.  

Berdasarkan definisi tersebut, menurut Turban, et al, (2004) E-Commerce 
meliputi perspektif: (a) communications, (b) commercial (trading), (c) business 
process, (d) service, (d) learning, (e) collaborative, dan (f) community.  

Sementara itu, Kalakota dan Whinston (1997) mengelompokkan E-Commerce 
menjadi beberapa perspektif, yaitu: 

1. Perspektif Komunikasi (A Communications Perspective). Hal ini 
terkait dengan pengiriman informasi, barang atau pelayanan jasa, di 
mana pembayarannya melalui media elektronik. 

2. Perspektif Proses Bisnis (A Business Process Prospective). Perspektif 
ini meliputi aplikasi teknologi melalui otomatisasi transaksi bisnis 
dan aliran kerjanya. 

3. Perspektif Layanan (A Service Perspective). Perspektif ini mencakup 
kemampuan untuk memangkas biaya yang diiringi dengan 
peningkatan kecepatan dan kualitas dari layanan pengiriman. 

4. Perspektif Online (An Online Perspective). Hal yang termasuk di 
dalam perspektif ini adalah segala macam bentuk pembelian dan 
penjualan produk dan informasi secara online. 

Secara umum Electronic Commerce (e-Commerce) dapat didefinisikan 
sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa 
(trade of goods and service) dengan menggunakan media elektronik. Media 
elektronik yang umumnya digunakan adalah media internet.  

Penggunaan internet dipilih oleh kebanyakan orang karena kemudahan-
kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet, yaitu: 

1. Internet sebagai jaringan publik yang sangat besar (huge/widespread 
network), layaknya yang dimiliki suatu jaringan publik elektronik, 
yaitu murah, cepat dan kemudahan akses. 

2. Menggunakan data elektronik sebagai media penyampaian pesan/data 
sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi 
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secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik analog 
maupun digital. 

Di dalam E-Commerce, para pihak yang melakukan kegiatan 
perdagangan/perniagaan hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik 
(public network) yang dalam perkembangan terakhir menggunakan media 
internet.  

Berbeda dengan transaksi biasa, E-Commerce memiliki karakteristik yang 
sangat khusus, di antaranya: 

1. Transaksi tanpa batas 
Sebelum internet ada, terkadang ketika akan membeli barang yang 
menjadi penghalang adalah letak geografis. Apalagi jika ingin 
bertransaksi dengan jumlah besar, maka geografislah yang menjadi 
alasan utama penghalang untuk melakukan ini. Setelah internet hadir 
maka banyak orang tertolong dengan aplikasi E-Commerce, apalagi 
sekarang ini E-Commerce sudah banyak dimanfaatkan tidak 
terkecuali para pengusaha kecil dan menengah.  
Dengan internet pengusaha tersebut dapat memasarkan produknya 
secara internasional dan tidak terhalang letak geografis serta tidak 
terhalang waktu (dapat bertransaksi secara online selama 24 jam 
nonstop) 

2. Transaksi anonim 
Para penjual dan pembeli tidak diharuskan bertemu muka dalam 
bertransaksi. Penjual tidak memerlukan nama dari pembeli sepanjang 
mengenai pembayarannya telah diotorisasi oleh penyedia sistem 
pembayaran yang ditentukan, yang biasanya dengan kartu kredit. 

3. Produk digital dan non digital 
Produk-produk digital seperti software komputer, musik dan produk 
lain yang bersifat digital dapat dipasarkan melalui internet dengan 
cara di-download, pada perkembangan selanjutnya barang-barang 
yang ditawarkan meliputi barang-barang kehidupan hidup lainnya. 
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4. Produk barang tak berwujud 
Banyak perusahaan yang bergerak di bidang e-Commerce dengan 
menawarkan barang tak berwujud seperti data, software dan ide-ide 
yang dijual melalui internet 

Menurut pemerintah UK untuk menjelaskan batasan e-commerce untuk 
industri, e-commerce adalah pertukaran informasi melalui jaringan elektronik, 
pada setiap tahapan dalam supply chain (rantai pasokan), apakah di dalam 
organisasi, antar bisnis, antara bisnis dan consumers (pelanggan), atau antara 
publik dengan private sector, apakah berbayar atau tidak. Dalam definisi ini, e-
commerce tidak dibatasi pada pembelian dan penjualan produk, tetapi juga 
termasuk aktivitas pra-penjualan dan pasca-penjualan di dalam supply chain 
(rantai pasokan). 

Tidak bisa dipungkiri lagi, E-Commerce telah mengubah paradigma proses 
pengembangan, pemasaran, penjualan, pemesanan, pengiriman, pelayanan, 
dan pembayaran dan sebagainya. Pendekatan pemasaran produk dan jasa 
berganti dari off-line menjadi on-line dan lebih interaktif. Keberadaan transaksi 
elektronik secara on-line dengan internet ini kemudian melahirkan komunikasi 
global antar para pelaku bisnis secara virtual. 

 

10.3 Jenis-Jenis E-Commerce 
E-Commerce didefinisikan sebagai penggunaan Internet dan Web untuk 
transaksi bisnis. E-Commerce berbeda dari E-Bussines, E-Bussines mengacu 
pada transaksi dan proses di dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, suatu 
sistem pengendalian persediaan perusahaan on-line adalah suatu komponen E-
Business dan bukan bagian dari e-commerce. Sistem pengendalian persediaan 
tidak secara langsung menghasilkan pendapatan untuk perusahaan 
(Rumondang et al., 2019).  

Ada lima jenis utama E-Commerce: Business-to-Business (B2B), Business-to-
Consumer (B2C), Consumer-to-Consumer (C2C), Peer-to-Peer (P2P), dan 
Mobile Commerce (m-commerce). 

1. Business-To-Business (B2B) 
Merupakan sebuah transaksi di mana pembeli dan penjualnya 
berbentuk organisasi ataupun perusahaan. Adapun kegiatan-
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kegiatannya merupakan pembelian dan pengadaan, supplier 
management, inventory management, channel management, kegiatan 
penjualan, serta layanan. Dalam transaksi B2B, baik penjual maupun 
pembeli adalah organisasi bisnis. Kebanyakan dari e-commerce 
adalah jenis ini. 
Manfaat potensi dari B2B internet-based meliputi: 
a. Menurunkan pengadaan biaya-biaya administratif. 
b. Biaya murah untuk mengakses ke penyalur global. 
c. Menurunkan investasi stok dalam kaitannya dengan 

ketransparanan harga dan mengurangi waktu tanggap (response 
times). 

d. Kualitas produk yang lebih baik dengan kerja sama yang 
ditingkatkan antara pembeli dan penjual, terutama selama desain 
produk dan pengembangan. 

2. Business-to-Consumer(B2C) 
Dalam tipe ini penjualnya adalah organisasi atau perusahaan 
sedangkan pembelinya adalah individual. Transaksi B2C meliputi 
pertukaran produk fisik atau produk digital, dan biasanya lebih kecil 
dibandingkan transaksi B2B. Penjual adalah perusahaan dan pembeli 
adalah perorangan. B2C disebut juga e-tailing. 

3. Consumer-to-Business (C2B) 
Pada tipe C2B konsumen memberitahukan kebutuhan atas produk 
atau jasa tertentu, dan para pemasok bersaing untuk menyediakan 
produk atau jasa tersebut ke konsumen, Contohnya di Priceline.com, 
di mana pelanggan menyebutkan produk dan harga yang diinginkan, 
dan Priceline mencoba untuk menemukan pemasok yang memenuhi 
kebutuhan tersebut. 

4. Consumer-to-Consumer (C2C) 
Dalam C2C, seorang menjual produk ke orang lain. Istilah ini dapat 
digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang menjual produk dan 
jasa ke satu sama lain. 
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5. Intrabusiness (Intraorganizational) Commerce 
Dalam situasi ini perusahaan menggunakan EC secara internal untuk 
memperbaiki operasinya, Kondisi khusus dalam hal ini disebut juga 
sebagai EC B2E (business-to-its-employees). 

6. Government-to-Citizens (G2C) 
Dalam kondisi ini sebuah entitas (unit) pemerintah menyediakan 
layanan ke para warganya melalui teknologi EC. Unit-unit 
pemerintah dapat melakukan bisnis dengan berbagai unit pemerintah 
lainnya serta dengan berbagai perusahaan (G2B). 

7. Perdagangan Mobile (mobile commerce-m-commerce) 
Ketika e-commerce dilakukan dalam lingkungan nirkabel, seperti 
dengan menggunakan telepon seluler untuk mengakses internet dan 
berbelanja, maka hal ini disebut m-commerce. 

8. Collaborative Commerce 
Collaborative commerce adalah saat individu atau grup melakukan 
komunikasi atau berkolaborasi secara online, maka dapat dikatakan 
bahwa mereka terlibat collaborative commerce. 
 

10.4 Komponen E-Commerce 
Dibandingkan dengan perdagangan biasa atau tradisional, pada e-commerce 
terdapat mekanisme tertentu yang unik dan berbeda. Dalam mekanisme pasar 
e-commerce terdapat beberapa komponen yang terlibat, yakni; 

1. Customer 
Costumer merupakan para pengguna Internet yang dapat dijadikan 
sebagai target pasar yang potensial untuk diberikan penawaran 
berupa produk, jasa, atau informasi oleh para penjual. 

2. Penjual 
Penjual merupakan pihak yang menawarkan produk, jasa, atau 
informasi kepada para customer baik individu maupun organisasi. 
Proses penjualan dapat dilakukan secara langsung melalui website 
yang dimiliki oleh penjual tersebut atau melalui marketplace. 
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3. Produk 
Salah satu perbedaan antara e-commerce dengan tradisional 
commerce terletak pada produk yang dijual. Pada dunia maya, 
penjual dapat menjual produk digital. Produk digital yang dapat 
dikirimkan secara langsung melalui Internet. 

4. Infrastruktur 
Infrastruktur pasar yang menggunakan media elektronik meliputi 
perangkat keras, perangkat lunak, dan juga sistem jaringannya. 

5. Front end 
Front end merupakan aplikasi web yang dapat berinteraksi dengan 
pengguna secara langsung. Beberapa proses bisnis pada front end ini 
antara lain: portal penjual, katalog elektronik, shopping cart, mesin 
pencari dan payment gateway. 

6. Back end 
Back end merupakan aplikasi yang secara tidak langsung mendukung 
aplikasi front end. Semua aktivitas yang berkaitan dengan pemesanan 
barang, manajemen inventori, proses pembayaran, packaging, dan 
pengiriman barang termasuk dalam bisnis proses back end. 

7. Intermediary 
Intermediary merupakan pihak ketiga yang menjembatani antara 
produsen dengan konsumen. Online intermediary membantu 
mempertemukan pembeli dan penjual, menyediakan infrastruktur, 
serta membantu penjual dan pembeli dalam menyelesaikan proses 
transaksi. Intermediary tidak hanya perusahaan atau organisasi tetapi 
dapat juga individu. Contoh intermediary misalnya broker dan 
distributor. 

8. Partner bisnis lain 
Partner bisnis merupakan pihak selain intermediary yang melakukan 
kolaborasi dengan produsen. 

9. Support services 
Ada banyak support services yang saat ini beredar di dunia maya 
mulai dari sertifikasi dan trust service, yang menjamin keamanan 
sampai pada knowledge provider. 
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10.5 Keamanan E-Commerce 
Menurut John D. Howard dalam bukunya “An Analysis of Security Incidents 
on the Internet‟ menyatakan bahwa, “Keamanan komputer adalah tindakan 
pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengaksesan jaringan yang 
tidak bertanggung jawab”.  

Menurut jenisnya keamanan komputer dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Keamanan Eksternal. Berkaitan dengan fasilitas komputer dari 
penyusup dan bencana seperti kebakaran atau bencana alam. (user). 

2. Keamanan Interface. Berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum 
pemakai diizinkan mengakses data atau program. 

3. Keamanan Internal. Berkaitan dengan beragam kendali yang 
dibangun pada perangkat keras dan perangkat lunak yang menjamin 
operasi yang handal dan tidak terganggu untuk menjaga integritas 
data. 

10.5.1 Pilar Keamanan Sistem E-Commerce 
Terdapat beberapa pilar keamanan pada sistem E-Commerce: 

Privacy/Confidentiality 

Inti utama aspek privacy atau confidentiality adalah usaha untuk menjaga 
informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privacy lebih ke arah data-
data yang sifatnya privat sedangkan confidentiality biasanya berhubungan 
dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu (misalnya 
sebagai bagian dari pendaftaran sebuah servis) dan hanya diperbolehkan untuk 
keperluan tertentu tersebut. 

Integrity 

Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin 
pemilik informasi. Adanya virus, trojan horse, atau pemakai lain yang 
mengubah informasi tanpa izin merupakan contoh masalah yang harus 
dihadapi. Sebuah email dapat saja “ditangkap” (intercept) di tengah jalan, 
diubah isinya (altered, tampered, modified), kemudian diteruskan ke alamat 
yang dituju. Dengan kata lain, integritas dari informasi sudah tidak terjaga. 
Penggunaan encryption dan digital signature, misalnya, dapat mengatasi 
masalah ini. 
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Authentication 

Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi 
betul-betul asli, orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah 
betul-betul orang yang dimaksud atau server yang kita hubungi adalah betul-
betul server yang asli. 

Availability 

Aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan 
informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol 
dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. 

Nonrepudiation 

Merupakan hal yang bersangkutan dengan pengirim. Pengirim tidak dapat 
mengelak bahwa dialah yang mengirim pesan/informasi itu. 

Pengaturan Access Control (user ID) 

Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal 
itu biasanya berhubungan dengan masalah authentication dan juga privacy. 
Access kontrol sering kali dilakukan menggunakan kombinasi user id dan 
password atau dengan menggunakan mekanisme lainnya. 

Sistem Cryptography 

Dasar teknologi yang dipergunakan dalam pengamanan data untuk E-
Commerce, yakni cryptography. Cryptography sebagai batu bata utama untuk 
keamanan E-Commerce, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana membuat 
suatu pesan yang dikirim pengirim dapat disampaikan kepada penerima 
dengan aman.  

Sifat-sifat dalam kriptografi meliputi: 

1. Kerahasiaan (Confidential) dari pesan dijamin dengan melakukan 
enkripsi (penyandian), sehingga pesan yang telah disandikan itu tidak 
dapat dibaca oleh orang-orang yang tidak berhak. 

2. Keutuhan (Integrity) dari pesan, sehingga saat pesan itu dikirimkan 
tidak ada yang bisa mengutak-atik di tengah jalan. Sebagai contoh, 
dalam suatu transaksi pembayaran, sang pengirim pesan 
berkepentingan agar nilai cek digital sebesar Rp. 1.000.000,- tidak 
diubah orang lain menjadi Rp. 10.000.000,- di tengah jalan. 
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3. Jaminan atas identitas dan keabsahan (Authenticity) jati diri dari 
pihak-pihak yang melakukan transaksi. Sekedar ilustrasi, dari sisi 
konsumen, harus ada jaminan bahwa www.ibu-dibyo.co.id adalah 
benar-benar ticket office milik Ibu Dibyo di Cikini. Sebaliknya, 
seorang pedagang di internet juga perlu mengetahui apakah seorang 
konsumen yang sedang berbelanja di website-nya benar-benar 
menggunakan kartu kredit miliknya sendiri. 

4. Transaksi dapat dijadikan barang bukti yang tidak bisa disangkal 
(Non Repudiation) jika terjadi sengketa atau perselisihan pada 
transaksi elektronik yang telah terjadi. 
Dalam criptography, ada dua proses utama: 
a. Enkripsi (Encryption): yakni proses untuk mengubah pesan asli 

(plain text) menjadi pesan yang ter sandikan atau pesan yang 
terahasiakan (cipher text). 

b. Dekripsi (Decryption): yakni proses mengubah pesan yang 
tersandikan (cipher text) kembali menjadi pesan pada bentuk 
aslinya (plain text). 

Keamanan Saluran Komunikasi 

Sistem Keamanan Komunikasi (Communications Security) merupakan 
perlindungan terhadap informasi ketika dikirim dari sebuah sistem ke sistem 
lainnya, terutama informasi yang sangat sensitif seperti detail credit card. 

Keamanan Bagi Client dan Server Computers (SSL) 

Secure Socket Layer (SSL) merupakan suatu protokol yang membuat sebuah 
pipa pelindung antara browser cardholder dengan merchant, sehingga 
pembajak atau penyerang tidak dapat menyadap atau membajak informasi 
yang mengalir pada pipa tersebut. Untuk menjamin keamanannya diperlukan 
lembaga resmi yang mengeluarkan digital certificate.  

Ada beberapa lembaga seperti ini, di antaranya adalah Verisign dan Thawte. 
Protocol SSL danTLS berjalan pada layer dibawah application protocol seperti 
HTTP, SMTP dan NNTP, dan di atas layer TCP/Transport Protocol, yang juga 
merupakan bagian dari TCP/IP Protocol.  

Selama SSL dan TLS dapat menambahkan keamanan keprotocol apa saja 
yang menggunakan TCP, keduanya terdapat paling sering pada metode akses 
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HTTPS. HTTPS menyediakan keamanan web pages untuk aplikasi seperti 
pada E-Commerce. Protocol SSL dan TLS menggunakan cryptography public 
key dan sertifikat public key untuk memastikan identitas dari pihak yang 
dimaksud. Sejalan dengan peningkatan jumlah client dan server yang dapat 
mendukung TLS atau SSL alami, dan beberapa masih belum mendukung. 

Dalam hal ini, pengguna dari server atau client dapat menggunakan produk 
stand alone-SSL seperti halnya Stunnel untuk menyediakan enkripsi SSL. 
Penggunaan Symmetric-Keyyang digunakan pada SSL, untuk membungkus 
data asli misalnya data kartu kredit. Symmetric-Keyyang dipergunakan pada 
web browser pada umumnya menggunakan RC4 dan DES (Data Encryption 
Standard).  

Teknologi enkripsi berkekuatan tinggi (Strong Encryption) yang ada sekarang 
yaitu RSA 1024 bit dan RC4/DES 128 bit. Web browser yang menggunakan 
teknologi enkripsi berkekuatan tinggi di antaranya Microsoft Internet Explorer 
(IE) dan Netscape Communicator (NC). 

Mengamankan Transaksi 

Keamanan transaksional, bahwa pihak ketiga dapat berkedok sebagai 
user/cardholder yang mengirimkan order palsu, bahwa pengiriman yang benar 
ternyata tidak dibayar atau merchan telah menerima pembayaran tetapi tidak 
mengirimkan barang secara benar, hal ini dapat diatasi dengan adanya gerbang 
pembayaran (payment gateway). 

Berikut adalah bagaimana mengamankan transaksi pada bisnis E-Commerce, 
yaitu: 

1. Bagi dengan kehati-hatian 
Tidak harus berbagi lebih dari yang diperlukan, terutama informasi 
pribadi yang sangat sensitif seperti jaminan sosial atau nomor kartu 
kredit atau debit. Penjual menciptakan bentuk-bentuk checkout online 
dengan kolom untuk rincian relevan untuk mengumpulkan data 
pelanggan. Lewati pertanyaan yang tidak ditandai "required" dengan 
tanda bintang dan akan secara signifikan meningkatkan anonimitas 
belanja. 

2. Verifikasi semua URL 
Memverifikasi URL sangat penting dalam memecahkan legitimasi 
setiap situs yang ditemukan melalui iklan dan hyperlink. Setiap link 
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yang disajikan dalam email, komentar media sosial, atau iklan dapat 
membawa Anda ke situs web palsu. Untuk membuat keadaan 
menjadi lebih buruk, situs penipu sering hampir tidak bisa dibedakan 
dari situs yang sah. Terlepas dari bagaimana datang ke sebuah 
website atau bagaimana website tersebut bersih, periksa URL dari 
website tersebut. Tidak perlu memahami semua bagian dari itu, tapi 
jika nama domain root (bagian setelah "www.") tidak sesuai dengan 
konten situs, kemungkinan harus membeli di tempat lain. 

3. Tanyakan sebelum membeli 
Salah satu cara termudah untuk menghindari penipuan online adalah 
pastikan transaksi dengan situs yang sah. Selain memeriksa URL 
untuk validitas, proses dua langkah sederhana ini akan membantu 
memastikan situs itu asli. Pertama, periksa bahwa situs memiliki 
"About us" atau "Contact us", halaman valid dengan informasi 
kontak yang terdaftar. Kedua, pastikan perusahaan memiliki beberapa 
jenis akun media sosial. 

4. Gunakan metode pembayaran yang terpisah dari rekening bank 
meskipun kartu kredit dan kartu debit dapat digunakan sebagai 
metode pembayaran di dalam toko 
Penggunaan kartu kredit yang paling baik digunakan untuk metode 
pembayaran online. Ketika Anda membayar melalui kartu kredit, 
pembayaran secara teknis berasal dari perusahaan kartu kredit 
sebagai pinjaman, bukan pembayaran moneter dipotong langsung 
dari rekening bank. 

5. Hanya memiliki satu identitas online. Miliki satu alamat email atau 
akun sosial media, dan sudah memiliki identitas online. Tidak peduli 
seberapa hati-hati berada dalam lingkup e-commerce, cara terbaik 
untuk melindungi diri sendiri adalah untuk memantau identitas online 
yang aktif. 
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10.6 Dampak E-Commerce Terhadap 
Praktik Bisnis 
Dalam kategori pertama, E-Commerce berdampak pada akselerasi 
pertumbuhan direct marketing yang secara tradisional berbasis mail order 
(katalog) dan telemarketing. Kemunculan E-Commerce memberikan beberapa 
dampak positif bagi aktivitas pemasaran, di antaranya: 

1. Memudahkan promosi produk dan jasa secara interaktif dan real time 
melalui saluran komunikasi langsung via internet. 

2. Menciptakan saluran distribusi baru yang dapat menjangkau lebih 
banyak pelanggan di hampir semua belahan dunia. 

3. Memberikan penghematan signifikan dalam hal biaya pengiriman 
informasi dan produk ter digitalisasi (contohnya: perangkat lunak dan 
musik). 

4. Menekan waktu siklus dan tugas administratif (terutama untuk 
pemasaran internasional) mulai dari pesanan hingga pengiriman 
produk. 

5. Layanan pelanggan yang lebih responsif dan memuaskan, karena 
pelanggan bisa mendapatkan informasi lebih rinci dan merespons 
cepat secara online. 

6. Memfasilitasi mass customization yang telah diterapkan pada 
sejumlah produk seperti komputer (Dell Computer Inc.), kosmetik 
(www.reflect.com), mobil, rumah, permata, bingkisan hadiah (gift), 
kartu ucapan, bunga, asuransi, jasa perjalanan wisata, buku, CD, 
mebel, arloji, T-shirt, dan berbagai macam produk lainnya. 

7. Memudahkan aplikasi one-to-one atau direct advertising yang lebih 
efektif dibandingkan mass advertising. 

8. Menghemat biaya dan waktu dalam menangani pesanan, karena 
sistem pemesanan elektronis memungkinkan pemrosesan yang lebih 
cepat dan akurat. 

9. Menghadirkan pasar maya/virtual (marketspace) sebagai komplemen 
pasar tradisional (marketplace). 
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Dalam hal transformasi organisasi, e-Commerce mengubah karakteristik 
pekerjaan, karir, dan kompensasi. E-commerce menuntut kompetensi, 
komitmen, kreativitas, dan fleksibilitas karyawan dalam beradaptasi dengan 
setiap perubahan lingkungan yang ramping; bercirikan pemberdayaan dan 
desentralisasi wewenang, beranggotakan knowledge based workers; mampu 
beradaptasi secara cepat dengan teknologi baru dan perubahan lingkungan 
(learning organisation); mampu dan berani bereksperimen dengan produk, 
jasa, maupun proses baru; dan mampu mengelola perubahan secara strategik. 

Sedangkan dalam hal redefinisi organisasi, e-Commerce memunculkan model 
bisnis baru yang berbasis jasa online di marketspace. Hal ini dapat berdampak 
pada redefinisi misi organisasi dan cara organisasi menjalankan bisnisnya. 
Perubahan ini antara lain meliputi peralihan dari sistem produksi massal 
menjadi pemanufakturan just in time (JIT) yang lebih customized, integrasi 
berbagai sistem fungsional (seperti produksi, keuangan, pemasaran, dan 
sumber daya manusia), baik secara internal maupun dengan mitra bisnis dan 
pelanggan; penerapan sistem pembayaran baru, seperti electronic cash; 
penguasaan sistem informasi dan teknologi mutakhir; dan penerapan sistem 
belajar dan pelatihan online. 

 

10.7 Pengembangan Sistem E-
Commerce 
Untuk pengembangan sistem e-Commerce, terdapat beberapa tahapan yang 
dapat dilakukan: 

1. Pengembangan website sederhana dengan tujuan untuk 
memperkenalkan perusahaan dan produk kepada konsumen, 
sekaligus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. 

2. Product cataloging, penyimpanan sebagian besar/seluruh produk 
perusahaan dalam basis data yang terkoneksi pada internet yang 
memudahkan perusahaan dalam memelihara data produk yang ada 
dan memungkinkan pencarian produk secara interaktif tetapi belum 
sampai kepada pembayaran secara online. 
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3. Full e-commerce dengan kemampuan product cataloging ditambah 
dengan kemampuan untuk menerima pembayaran secara online dan 
proses-proses lainnya secara online. 

Dua aturan klasik yang ada dalam traditional commerce adalah menawarkan 
sesuatu yang bernilai dan menawarkan produk atau layanan dengan harga 
pantas. Sedangkan untuk E-Commerce, terdapat beberapa aturan yang perlu 
ditambahkan, yaitu penggunaan website yang menyenangkan dari segi 
estetika, mudah digunakan dan cepat, memotivasi orang untuk 
mengunjunginya, betah, dan kembali memanfaatkannya. Keberadaan website 
harus diumumkan agar semakin banyak pengunjungnya sehingga diharapkan 
jumlah pembeli juga meningkat.  

Di dalam sistem E-Commerce terdapat lima sub sistem umum, yaitu: 

1. Inventory Management System 
a. Mengelola informasi mengenai produk yang dijual. 
b. Informasi berupa: nama dan deskripsi produk, harga, kuantitas, 

dan lain-lain. 
c. Fitur: katalog produk, informasi rinci dari produk, pencarian 

produk secara cepat, pengawasan stok, dan lain-lain. 
2. Profile Management System 

a. Mengelola informasi mengenai pelanggan 
b. Informasi dapat berupa: nama, alamat, nomor telepon, nomor 

kartu kredit (opsional), dan lain-lain. 
c. Fitur: registrasi pelanggan, pengubahan profil pelanggan, 

pelacakan kata sandi, pengiriman tanggapan, promosi, dan lain-
lain. 

3. Ordering Management System 
a. Menerima dan memroses pemesanan 
b. Informasi dapat berupa: produk yang dipesan, harga pembelian, 

kuantitas produk, tanggal pemesanan dan pengiriman, status 
pemesanan, dan lain-lain. 

c. Terkait erat dengan inventori dan profil 
d. Fitur: shopping cart, pembayaran, histori pemesanan, dan lain-

lain. 
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4. Shipping/Delivery Management System 
a. Mengelola pengiriman produk dan status 
b. Dua cara penerimaan produk: unduh langsung, jasa agen 

pengiriman 
c. Terkait erat dengan Profil dan Ordering Management System 

5. Reporting System 
a. Menghasilkan laporan sesuai dengan yang diinginkan 
b. Contoh: seberapa tinggi tingkat penjualan dalam suatu periode, 

besarnya laba yang dicapai, distribusi laba pada tiap produk, 
siapa pelanggan terbaik 

c. Fitur khusus: membantu peramalan (forecasting), membantu 
pembuatan keputusan, membantu penelaahan pola perilaku 
pelanggan 

 

Soal-Soal Latihan (Diskusi) 

1. Untuk pengembangan sistem e-Commerce, terdapat beberapa tahapan 
Jelaskan? 

2. Ada lima jenis utama E-Commerce, Sebutkan dan Jelaskan? 
3. Jelaskan pengertian pemasaran dan E-Commerce? 
4. Jelaskan beberapa komponen di dalam mekanisme pasar E-

Commerce? 
5. Menurut Turban, E-Commerce meliputi perspektif, Sebutkan? 
6. Jelaskan konsep dan struktrur E-Commerce? 
7. Mengapa sebuah perusahaan perlu pemasaran? 
8. Model-model bisnis apa saja yang terdapat di E-Commerce? 
9. Apa yang membedakan antara Mass Market dan Niche Market? 
10. Sebutkan dan Jelaskan konsep inti pemasaran? 
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A. Deskripsi Singkat Isi Bab 10 

Pada bab ini akan membahas tentang Pendirian Usaha Baru, 
Perizinan dan Business Matching di dalam kewirausahaan di mana 
sub-sub yang dibahas antara lain Bagaimana mendirikan Usaha, 
Perizinan dan bentuk usaha serta bagaimana pengurusan perizinan 
dan pengertian business matching. 

B. Relevansi 
Relevansi pembahasan proses pendirian, perizinan, bentuk usaha 
dalam kewirausahaan dengan pengembangan usaha dan bisnis 
dengan strategi mempertahankan usaha serta perizinan dan 
menganalisis kelayakan usaha/bisnis baru. Sikap jujur, mandiri dalam 
suatu tujuan wirausaha dengan beriman, bertakwa dan handal dalam 
berwirausaha baik dalam wujud mencapai tujuan kemandirian pada 
dunia usaha. 
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C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 
Mata Kuliah kewirausahaan adalah merupakan salah satu komponen 
pendukung untuk kemandirian seseorang didorong dengan semangat, 
sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani suatu 
kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta 
menerapkan cara kerja dalam menemukan produk baru dengan 
meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang 
lebih baik atau memperoleh keuntungan yang besar.  
Jadi wirausaha itu mengarah kepada seseorang yang melakukan 
usaha atau aktivitas mandiri dengan segala kemampuan yang 
dimilikinya. Adapun kewirausahaan menunjuk kepada sikap mental 
yang dimiliki seseorang wirausaha dalam melaksanakan kegiatan, 
sehingga mengarahkan kepada mahasiswa untuk menciptakan sesuatu 
yang baru, berbeda dari yang lain atau mampu menciptakan sesuatu 
yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.  
Wirausahawan merupakan orang yang menjalankan usaha atau 
perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi, oleh karena itu 
wirausaha perlu memiliki kesiapan mental baik untuk menghadapi 
keberuntungan ataupun kerugian. 

Peluang bisnis adalah kesempatan yang ada untuk bisa dimanfaatkan dalam 
memperoleh sebuah keuntungan bagi seorang wirausaha. Banyak peluang 
yang disia-siakan, sehingga berlalu begitu saja karena tidak semua orang 
melihat peluang dan yang melihat pun belum tentu berani memanfaatkan 
peluang tersebut. Hanya wirausaha yang dapat berpikir kreatif serta berani 
mengambil risiko itulah yang dengan tanggap dan cepat memanfaatkan 
peluang. 

Usaha adalah sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan tertentu yang 
dijalankan dengan modal yang digunakan untuk membuat usaha. Di dalam 
sebuah usaha terdapat beberapa faktor penting salah satunya adalah potensi 
dan peluang usaha. Dengan memahami hal tersebut kita juga bisa paham 
bagaimana cara menjalankan usaha yang benar dan memahami keinginan 
konsumen yang dinamis serta menyikapi persaingan usaha dengan bijak. Hal 
tersebut penting karena potensi dan peluang usaha adalah kombinasi yang apik 
dalam memulai sebuah usaha yang menarik.  
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Usaha merupakan bentuk pekerjaan yang melakukan kegiatan secara tetap dan 
terus menerus agar mendapat keuntungan, baik yang dilakukan oleh individu 
maupun kelompok yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan 
hukum, didirikan dan berkedudukan di suatu tempat (Harmaizar Z). 

 

11.1 Merintis Bisnis dan Usaha Baru 
Pada umumnya kita mengenal tiga cara, untuk memasuki suatu bisnis/usaha, 
yaitu: (a) merintis usaha baru sejak awal (starting), (b) Membeli perusahaan 
yang telah ada (buying), (c) Kerja sama manajemen atau waralaba 
(franchising). Untuk memulai atau merintis usaha baru, modal utama yang 
harus ada adalah ide untuk melakukan proses imitasi dan duplikasi dan ide 
untuk melakukan pengembangan, maupun ide untuk menciptakan sesuatu 
yang baru dan berbeda.  

Setelah memiliki ide, maka segera lakukan Analisis kelayakan usaha/SWOT, 
seperti analisis kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang 
(opportunity) dan ancaman (threat). Studi kelayakan usaha (bisnis), yang 
meliputi aspek keuangan, hukum, teknis dan produksi, pemasaran dan aspek 
sumber daya manusia. 

11.1.1 Merintis Usaha Baru (Starting) 
Untuk masuk ke dalam dunia usaha, seseorang harus memiliki jiwa wirausaha. 
Cara memasuki dunia usaha yang pertama adalah dengan merintis usaha baru 
(starting). Metode ini terwujud dalam pembentukan dan pendirian usaha baru 
dengan menggunakan modal, ide, organisasi, manajemen. Karena bermula dari 
diri sendiri, maka pembahasan mengenai metode ini adalah yang paling luas. 

Secara umum, ada 3 (tiga) bentuk usaha baru yang dapat dirintis yaitu: 

1. Perusahaan milik sendiri (sole proprietorship), bentuk usaha yang 
dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang. 

2. Persekutuan (partnership), suatu kerja sama (asosiasi) dua orang atau 
lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha bersama. 

3. Perusahaan berbadan hukum (corporation), perusahaan yang 
didirikan atas dasar badan hukum dengan modal saham-saham. 
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Sesuai dengan konsep kewirausahaan, telah dikemukakan bahwa untuk 
memasuki dunia usaha (business) seseorang harus berjiwa wirausaha. 
Wirausaha adalah seseorang yang mengorganisir, mengelola, dan memiliki 
keberanian menghadapi risiko.  

Sebagai pengelola dan pemilik usaha (business owner manager) atau 
pelaksana usaha kecil (small business operator), ia harus memiliki: 

1. Kecakapan untuk bekerja. 
2. Kemampuan mengorganisir. 
3. Kreatif. 
4. Lebih menyukai tantangan. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru, yaitu: 

1. Bidang usaha dan jenis usaha yang akan dirintis 
Beberapa bidang usaha yang bisa dimasuki, di antaranya: 
a. Bidang usaha pertanian (agriculture); Bidang usaha ini antara lain 

meliputi pertanian, kehutanan, perikanan, dan perkebunan. 
b. Bidang usaha pertambangan (mining); Bidang usaha ini antara 

lain meliputi galian pasir, galian tanah, batu, dan bata. 
c. Bidang usaha pabrikasi (manufacturing); Bidang usaha ini antara 

lain meliputi industri perakitan, sintesis. 
d. Bidang usaha konstruksi; Bidang usaha ini antara lain meliputi 

konstruksi bangunan, jembatan, pengairan, jalan raya. 
e. Bidang usaha perdagangan (trade); Bidang usaha ini antara lain 

meliputi retailer, grosir, agen, dan ekspor-impor. 
f. Bidang jasa keuangan (financial service); Bidang usaha ini antara 

lain meliputi perbankan, asuransi, dan koperasi. 
g. Bidangjasa perseorangan (personal service); Bidang usaha ini 

antara lain meliputi potong rambut, salon, laundry, dan catering. 
h. Bidang usaha jasa-jasa umum (public service); Bidang usaha ini 

antara lain meliputi pengangkutan, pergudangan, wartel, dan 
distribusi. 

i. Bidang usaha jasa wisata (tourism); Bidang usaha ini terbagi ke 
dalam tiga kelompok usaha wisata, yaitu: 
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• Usaha jasa pariwisata, yang antara lain meliputi jasa biro 
perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata, jasa 
pramuwisata, jasa konvensi perjalanan intensif dan pameran, 
jasa impresariat (pengurusan izin untuk suatu pertunjukan), 
jasa konsultan pariwisata, dan jasa informasi pariwisata. 

• Pengusahaan objek dan daya tarik wisata, yang meliputi 
pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam, pengusahaan 
obyek dan daya tarik wisata budaya, serta pengusahaan 
obyek dan daya tarik wisata minat khusus. 

• Usaha sarana wisata, yang antara lain berupa penyediaan 
akomodasi, makanan dan minuman, angkutan wisata, sarana 
pendukung di tempat wisata, dan sebagainya. 

2. Bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih 
Ada beberapa kepemilikan usaha yang dapat dipilih, di antaranya 
perusahaan perseorangan, persekutuan (dua macam anggota sekutu 
umum dan sekutu terbatas), perseroan, dan firma.  
Berikut penjelasan singkat dari bentuk-bentuk usaha tersebut: 
a. Perusahaan Perorangan (soleproprietorship), yaitu suatu 

perusahaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh satu orang. 
b. Persekutuan (Partnership), yaitu suatu asosiasi yang didirikan 

oleh dua orang atau lebih yang menjadi pemilik bersama dari 
suatu perusahaan. 

c. Perseroan (Corporation), yaitu suatu perusahaan yang anggotanya 
terdiri atas para pemegang saham (pesero/stockholder) yang 
mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang 
perusahaan sebesar modal disetor. 

d. Firma, yaitu suatu persekutuan yang menjalankan perusahaan di 
bawah nama bersama. Bila untung maka keuntungan dibagi 
bersama, bila rugi maka kerugian ditanggung bersama. 

3. Tempat usaha yang akan dipilih 
Seorang wirausaha yang mulai merintis usaha dari awal perlu 
mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas dalam 
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menentukan tempat usaha, di antaranya harus dapat menjawab 
beberapa pertanyaan berikut: 
a. Apakah tempat usaha tersebut mudah dijangkau oleh konsumen 

atau pelanggan maupun pasar? 
b. Apakah tempat usaha dekat dengan sumber tenaga kerja? 
c. Apakah dekat ke akses bahan baku dan bahan penolong lainnya 

seperti alat pengangkut dan jalan raya? 

Terdapat beberapa alternatif yang bisa kita pilih untuk menentukan lokasi 
atau tempat memulai usaha, yaitu: 

a. Membangun bila ada tempat yang strategis. 
b. Membeli atau menyewakan bila lebih strategis dan 

menguntungkan. 
c. Kerja sama bagi hasil, bila memungkinkan 

4. Organisasi usaha yang akan digunakan 
Organisasi usaha merupakan perpaduan dari fungsi kewirausahaan 
dan manajerial. Fungsi kewirausahaan dasarnya adalah kreativitas 
dan inovasi, sedangkan manajerial dasarnya adalah fungsi-fungsi 
manajemen. Kompleksitas organisasi usaha tergantung pada lingkup 
atau cakupan usaha dan skala usaha. Semakin besar lingkup usaha, 
semakin kompleks organisasinya.  
Sebaliknya semakin kecil lingkup usaha, maka semakin sederhana 
organisasinya. Pada lingkup atau skala usaha kecil, organisasi usaha 
pada umumnya berperan sebagai small business operator. Dalam 
perusahaan yang lebih besar seperti Perseroan Terbatas (PT) dan 
(CV), maka organisasi perusahaan lebih kompleks lagi.  
Umumnya secara hierarkis, organisasi perusahaan dalam skala besar 
terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu rapat umum pemegang saham, 
dewan komisaris, dewan direktur, dan tim manajer. 
Beberapa hubungan yang timbul antara organisasi perusahaan dengan 
lingkup usaha antara lain: 
a. Semakin besar lingkup usaha maka semakin kompleks 

organisasinya 
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b. Semakin kecil lingkup usaha maka semakin sederhana 
organisasinya 

c. Semakin kecil perusahaan maka fungsi kewirausahaan akan 
semakin besar, tetapi fungsi manajerial yang dimilikinya akan 
semakin kecil 

d. Lingkup usaha kecil umumnya organisasinya dikelola sendiri 
e. Pengusaha kecil umumnya berperan sebagai small business 

owner-manager/small business operator. 
5. Jaminan usaha yang mungkin diperoleh 

Jaminan usaha ini bisa berupa asuransi maupun jaminan dari 
pemerintah, seperti insentif usaha. Adanya jaminan usaha ini dapat 
memberikan kepastian bagi seorang wirausahawan untuk memulai 
kegiatan bisnisnya, terutama dalam mengantisipasi perubahan secara 
mendadak dari lingkungan usaha. 

6. Lingkungan usaha 
Lingkungan usaha dapat menjadi pendorong maupun penghambat 
jalannya perusahaan. Lingkungan yang dapat memengaruhi jalannya 
usaha/perusahaan adalah lingkungan mikro dan lingkungan makro. 
a. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang ada kaitan langsung 

dengan operasional perusahaan, seperti pemasok, karyawan, 
pemegang saham, majikan, manajer, direksi, distributor, 
pelanggan/konsumen, dan lainnya. 

b. Lingkungan makro adalah lingkungan di luar perusahaan yang 
dapat memengaruhi daya hidup perusahaan secara keseluruhan, 
meliputi: 

• Lingkungan Ekonomi (Technological Environment) 
Kekuatan ekonomi lokal, regional, nasional, dan global akan 
berpengaruh terhadap peluang usaha. 

• Lingkungan Teknologi (Technological Environment) 
Kekuatan teknologi dan perubahannya yang sangat dinamis 
cenderung sangat berpengaruh pada perusahaan. 

• Lingkungan Sosial Politik (Socio Environment) Lingkungan 
sosial dan politik, kecenderungan dan konteksnya perlu di 
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perhatikan untuk menentukan seberapa jauh perubahan 
tersebut berpengaruh pada tingkah laku masyarakat. 

• Lingkungan Demografis dan Gaya Hidup (Demografi and 
Life Style Environment) Produk barang dan jasa yang 
dihasilkan sering kali dipengaruhi oleh perubahan demografi 
dan gaya hidup. 

Untuk mengelola usaha, harus diawali dengan: 

1. Perencanaan usaha. 
2. Pengelolaan keuangan. 
3. Tindakan strategis usaha. 
4. Teknik pengembangan usaha. 

Gambar 11.1 merupakan bagan proses bisnis yang diawali dengan kepribadian 
dan ide. Pada bagan tersebut dapat diketahui bahwa usaha harus diawali 
dengan ide. Setelah ide, langkah berikutnya adalah mencari sumber dana dan 
fasilitas, baik barang, uang, maupun orang. Sumber dana tersebut adalah 
berasal dari badan keuangan seperti bank dalam bentuk kredit atau orang yang 
bersedia menjadi penyandang dana.  

Tentu saja, barang dan jasa yang akan dijadikan objek bisnis tersebut harus 
memiliki pasar. Oleh karena itu, mengamati peluang pasar merupakan langkah 
yang harus dilakukan sebelum produk barang dan jasa diciptakan. Apabila 
peluang pasar untuk barang dan jasa sudah tersedia, maka barang dan jasa 
akan mudah laku dan segera mendatangkan keuntungan. 

 

Gambar 11.1: Bagan Proses Bisnis 

Pendekatan yang digunakan wirausaha untuk mencari peluang dengan 
mendirikan usaha baru yaitu: 

1. Pendekatan inside-out atau disebut dengan idea generation yaitu 
pendekatan berdasarkan gagasan sebagai kunci yang menentukan 
keberhasilan usaha. Mereka melihat keterampilan sendiri, 
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kemampuan, latar belakang, dan sebagainya yang menentukan jenis 
usaha yang akan dirintis. 

2. Pendekatan outside-in yang disebut dengan opportunity recognition 
yaitu pendekatan yang menekankan pada basis ide bahwa perusahaan 
akan berhasil apabila menanggapi atau menciptakan kebutuhan di 
pasar. 

Pintu peluang bagi usaha baru dapat diperoleh dengan cara seperti pada 
gambar 11.2: 

 

Gambar 11.2: Pintu Peluang Bagi Usaha Baru 

Faktor-faktor kunci yang perlu diketahui sebelum membuka usaha sebagai 
berikut: 

1. Mengenai pribadi Anda sebagai calon pengusaha: 
a. Memahami karakter pribadi. 
b. Memahami motivasi diri. 
c. Memahami bakat dan kemampuan Anda. 
d. Memahami pengalaman Anda. 

2. Melakukan penentuan jenis usaha dengan cermat: 
a. Lihat karakter bidang usaha yang akan Anda masuki. 
b. Lihat apakah Anda menyukai bidang usaha tersebut. 
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c. Lihat apakah Anda mampu menjalankan usaha tersebut. 
3. Kuasai aspek teknis dalam membuka usaha: 

a. Permodalan. 
b. Aspek hukum dalam usaha. 
c. Pengelolaan keuangan usaha. 
d. Menghadapi persaingan usaha. 
e. Mentor yang kompeten dan mendukung usaha Anda. 

Komponen utama yang sebaiknya diteliti dan dievaluasi bagi seseorang yang 
ingin sukses untuk membuka usaha baru, yaitu: 

1. The opportunity (kesempatan). Apakah dengan adanya suatu 
kesempatan tersebut kita mampu menangkap dan menjalankannya di 
kemudian hari. 

2. The entrepreneur (and the management team) (entrepreneur dan tim 
manajemen). Apakah kita mampu menjadi wirausahawan dengan 
membentuk suatu tim manajemen yang solid. 

3. The resources needed to start the company and make it grow 
(kebutuhan berbagai sumber daya untuk memulai usaha dan 
pertumbuhan perusahaan). Apakah berbagai sumber daya yang 
mungkin kita perlukan mampu kita sediakan, minimal sumber bahan 
baku, sumber daya manusia, sumber daya modal. Lebih jauh jika 
memungkinkan mampu menguasai faktor produksi utama atau 6M 
(Men, Money, Material, Machine, Method, dan Market) plus sumber 
daya tanah dan manajemen. 

Ketiga hal tersebut menurut Bygrave menjadi kunci atau komponen utama 
yang dapat menentukan sukses gagalnya menjalankan bisnis atau usaha, tentu 
masih banyak komponen lainnya. 

Doriot dalam Alma (2011), menekankan bahwa yang penting adalah segi 
manusianya bukan idenya, karena ide itu akan dilaksanakan oleh orang yang 
bersangkutan, yang akan menentukan keberhasilan usaha di kemudian hari. 
Akan lebih baik lagi bila ide yang baik dilaksanakan oleh orang yang memiliki 
kemampuan yang tinggi pula. Sebab ide itu harus dikembangkan dan 
diimplementasikan, dioperasionalkan di lapangan. Jadi, ini adalah hal penting 
yang akan membangun dan mengembangkan suatu bisnis. 
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Manfaat membuka usaha milik sendiri adalah sebagai berikut: 

1. Potensi penghasilan yang tidak terbatas. 
2. Dapat memaksimalkan kemampuan yang Anda miliki. 
3. Anda lebih bebas mengatur ritme kerja Anda. 
4. Pengembangan sikap mental yang lebih mandiri. 
5. Kepuasan atas keberhasilan dalam melakukan sesuatu. 

Hambatan - Hambatan Dalam Memasuki Industri 

Menurut Peggi Lambing (2000) ada beberapa hambatan bagi seorang 
wirausahawan untuk memasuki industri baru, yaitu: 

1. Sikap dan kebiasaan pelanggan. Loyalitas pelanggan kepada 
perusahaan baru masih kurang. Sebaliknya perusahaan yang sudah 
lebih dulu ada justru lebih bertahan karena telah lama mengetahui 
sikap dan kebiasaan pelanggannya. 

2. Biaya perubahan (switching cost), yaitu biaya yang diperlukan untuk 
pelatihan kembali para karyawan, dan penggantian alat serta sistem 
yang lama. 

3. Respons dari pesaing yang telah lebih dulu ada, yang secara agresif 
akan mempertahankan pangsa pasar yang ada. 

Paten, Merek Dagang, dan Hak Cipta 

Paten, merek dagang dan hak cipta sangat penting bagi perusahaan, terutama 
untuk melindungi penemuan, identitas dan nama perusahaan, serta 
keorisinalan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Perlindungan produk 
perusahaan sangat penting untuk menghindari usaha meniru dan menduplikasi 
yang dilakukan oleh pihak lain. Temuan yang tidak memiliki hak paten akan 
bebas ditiru dan diduplikasi bahkan menjadi produk pesaing dan mematikan 
perusahaan penemu (Ananda and Rafida, 2016). 

Beberapa hak perlindungan perusahaan yang dapat diperoleh perusahaan 
adalah hak paten, hak cipta, merek dagang, dan identitas perusahaan lainnya: 

1. Paten 
Paten adalah suatu pengakuan dari lembaga yang berwenang kepada 
seseorang atau suatu perusahaan atas penemuan produk dan 
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perusahaan tersebut diberi wewenang untuk membuat, menggunakan 
dan menjual penemuannya selama paten tersebut masih dalam 
jaminan.  
Ada beberapa langkah untuk mendapatkan hak paten, yaitu: 
a. Tetapkan bahwa yang ditemukan betul baru. 
b. Dokumentasikan alat yang ditemukan tersebut. 
c. Telusuri paten yang telah ada. 
d. Pelajari hasil telusuran. 
e. Mengajukan lamaran paten. 

2. Merek Dagang 
Merek Dagang (brand name) merupakan istilah khusus dalam 
perdagangan atau perusahaan. Merek dagang pada umumnya 
berbentuk simbol atau nama atau logo atau slogan atau tempat 
dagang yang oleh perusahaan digunakan untuk menunjukkan 
keorisinalan produk atau untuk membedakannya dengan produk lain 
dipasar. 

3. Hak Cipta 
Hak cipta (Copyright) adalah suatu hak istimewa guna melindungi 
pencipta atas keorisinalan (keaslian) ciptaannya, misalnya karangan 
musik, pencipta lagu, hak untuk memproduksi, memperbaiki, 
mendistribusikan atau menjual. 

11.1.2 Membeli Perusahaan yang Sudah Didirikan (Buying) 
Cara kedua yang bisa dilakukan oleh seseorang yang akan merintis usaha baru 
adalah dengan membeli perusahaan 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 (Dr. Lilis 
Sulastri, 2016): 

1. Risiko lebih rendah 
2. Lebih mudah dalam memasuki dunia usaha 
3. Memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar 
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Alasan mengapa seseorang memilih membeli perusahaan yang sudah ada 
daripada mendirikan atau merintis usaha baru, antara lain risiko lebih rendah, 
mudah, dan memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang bisa ditawar.  

Namun demikian, membeli perusahaan yang sudah ada juga mengandung 
kerugian dan permasalahan, yaitu: 

1. Masalah eksternal, yaitu lingkungan misalnya banyaknya pesaing dan 
ukuran peluang pasar 

2. Masalah internal, yaitu masalah yang ada dalam perusahaan, 
misalnya citra (image) atau reputasi perusahaan 

Sebelum melakukan kontrak jual beli perusahaan yang akan dibeli, ada 
beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dan dianalisis oleh pembeli. 
Aspek-aspek tersebut meliputi: 

1. Pengalaman apa yang dimiliki untuk mengoperasikan perusahaan 
tersebut? 

2. Mengapa perusahaan tersebut berhasil tetapi kritis? 
3. Di mana lokasi perusahaan tersebut? 
4. Apakah membeli perusahaan tersebut akan lebih menguntungkan 

ketimbang merintis sendiri usaha baru? 

Zimmerer mengemukakan beberapa hal kritis yang digunakan untuk 
menganalisis perusahaan yang akan dibeli adalah sebagai berikut: 

1. Alasan pemilik menjual perusahaan 
Apakah kekayaannya berbentuk nyata (tangible) atau tidak nyata 
(intangible). Ada beberapa jenis kekayaan yang harus diperhatikan, 
misalnya tangible asset (peralatan daftar piutang, susunan leading, 
business record), dan intangible asset (merek dagang, paten, hak 
cipta, goodwill), lokasi dan penampilan. 

2. Potensi produk dan jasa yang dihasilkan 
Ada 2 (dua) aspek yang harus dianalisis, yaitu: (a) komposisi dan 
karakteristik pelanggan, dan (b) komposisi dan karakteristik pesaing 
yang ada. 
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3. Aspek legal yang dimiliki perusahaan 
Aspek legal yang harus dipertimbangkan, yaitu menyangkut prosedur 
pemindahan kekayaan dan balik nama dari penjual ke pembeli. 

4. Kondisi keuangan perusahaan yang akan dijual 
Bagaimana kondisi keuangan perusahaan yang akan dijual tersebut. 

Seorang wirausahawan yang telah memutuskan akan membeli sebuah 
perusahaan perlu memperhatikan langkah-langkah berikut ini: 

1. Yakinlah bahwa anda tidak akan merintis usaha baru. 
Pertimbangkanlah alasan membeli perusahaan ketimbang merintis 
usaha-usaha baru atau Franchising. 

2. Tentukan jenis perusahaan yang diinginkan dan apakah anda mampu 
mengelolanya? Teguhkan kekuatan, kelemahan, tujuan, dan 
kepribadian anda. 

3. Pertimbangkan gaya hidup yang anda inginkan. Apa yang diharapkan 
dari perusahaan tersebut; apakah uang, kebebasan, atau fleksibilitas? 

4. Pertimbangkan usaha yang diinginkan. Tempat yang bagaimana yang 
anda inginkan? 

5. Pertimbangkan kembali gaya hidup. Mungkin anda memiliki 
perusahaan ini selama-lamanya atau untuk kesenangan saja. 

11.1.3 Kerja sama Manajemen/Waralaba (Franchising) 
Cara ketiga dalam memasuki dunia usaha adalah kerja sama manajemen atau 
yang biasa dikenal dengan istilah waralaba/franchising. Franchising adalah 
suatu kerja sama antara entrepreneur (franchise) dengan perusahaan besar 
(Franchisor) dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk 
menyelenggarakan usaha.  

Secara sederhana, model usaha ini dapat digambarkan sebagai kerja sama 
manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang/penyalur. Inti dari 
Franchising adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha 
dari perusahaan induk. Franchisor adalah perusahaan induk, yaitu perusahaan 
yang memberi lisensi; sedangkan franchise adalah perusahaan pembeli lisensi 
(penyalur atau dealer).  
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Berdasarkan penjelasan mengenai ketiga cara merintis usaha baru di atas, kita 
dapat mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan dari setiap cara tersebut 
ke dalam tabel 11.1 berikut ini: 

Tabel 11.1: Mengidentifikasikan Kelebihan dan Kekurangan Merintis Usaha 
Baru 

Bentuk Kelebihan Kekurangan 

Merintis usaha 
(Starting) 

- Gagasan Murni 
- Bebas beroperasi 
- Fleksibel dan mudah 

penggunaan 

- Pengakuan nama barang 
- Fasilitas in-efisien 
- Persaingan kurang 

diketahui 

Membeli 
perusahaan 
(Buying) 

- 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 

Kerja sama 
manajemen 

(Franchising) 

- Mendapat pengalaman 
dalam logo, nama, 
metode teknik produksi, 
pelatihan dan bantuan 
modal 

- Penggunaan nama, 
merek yang sudah 
dikenal 

- Tidak mandiri 
- Kreativitas tidak 

berkembang 
- Menjadi kurang 

independen, terdominasi, 
rentan terhadap perubahan 
franchisor 

 

11.2 Mengembangkan Peluang Usaha 
Upaya untuk mengembangkan ide dan peluang usaha harus dikaitkan dengan 
kemampuan dalam memperkecil risiko usaha. Jika tidak ada realisasi dalam 
pengembangan ide, akan menjadi seorang wirausaha yang pemimpin dan 
buntutnya adalah frustasi. Untuk membentuk proses pengembangan ide 
wirausahawan harus memberikan kebebasan dan dorongan kepada 
karyawannya, agar mereka mengembangkan ide-idenya.  
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Untuk mengembangkan ide atau peluang usaha pada produk atau jasa untuk 
memperkecil risiko adalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan produk atau jasa yang diminati konsumen. 
2. Pembuatan produk atau jasa yang dapat memenangkan persaingan. 
3. Pembuatan dan mendayagunakan sumber-sumber produksi. 
4. Mencegah konsumen dari kebosanan. 
5. Pembuatan desain, model, corak, warna produk yang disenangi 

konsumen. 

Langkah pengembangan ide dan peluang usaha 

Untuk mengurangi risiko dalam pengembangan ide usahanya, ada cara untuk 
mengatasinya, yaitu: 

1. Menguraikan pengembangan ide dan peluang usaha kepada karyawan 
di dalam perusahaan. 

2. Memilih tempat dan waktu yang tepat untuk mengemukakan ide 
pengembangan usahanya kepada karyawannya. 

3. Mengembangkan ide setahap demi setahap kepada karyawan di 
dalam perusahaan. 

Beberapa langkah-langkah pengembangan ide atau peluang usaha: 

1. Tetapkan dengan jelas. 
2. Tentukan tujuan khusus. 
3. Setiap karyawan harus memahami. 
4. Laksanakan sistem pencatatan prestasi. 
5. Berikan penghargaan kepada karyawan agar prestasi pengembangan 

ide usaha menjadi obsesi. 
6. Upayakan karyawan memahami perannya dan berikan kesempatan 

untuk terlibat. 

Sukses usaha atau bisnis wirausaha sebenarnya tergantung pada pemanfaatan 
peluang usaha, sumber daya uang, pengembangan ide, para pelanggan, dan 
waktu yang digunakannya.  
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Begitu pun dalam proses manajemen usaha dalam mengembangkan idenya 
meliputi: 

1. Strategi usahanya. 
2. Pengelolaan orang dan pemanfaatan peluang usahanya. 

Untuk mengembangkan ide usaha diperlukan adanya fakta, data, dan angka 
yang akan memungkinkan wirausaha untuk mengambil keputusan mengenai 
pengembangan ide dan pemanfaatan peluang usahanya dalam rangka 
memperkecil risiko usahanya, antara lain: 

1. Pengembangan usaha. 
2. Penambahan pengembangan produk atau jasa. 
3. Perluasan dan peningkatan saluran penjualan. 
4. Perluasan dan penambahan pabrik. 
5. Peningkatan manfaat produk atau jasa dan modelnya diminati 

konsumen. 

Pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif 

Mengembangkan kreativitas usaha: 

Kreativitas merupakan suatu proses yang dapat dikembangkan dan 
ditingkatkan. Kemampuan dan bakat wirausaha hanya merupakan dasar yang 
masih harus ditambah dengan ilmu pengetahuan di dalam mengembangkan 
kreativitasnya. Wirausahawan yang berhasil yang memanfaatkan peluang 
usahanya, dapat diidentifikasi ide atau gagasan, serta memiliki kemampuan 
dalam membuat produk atau jasa yang diminati konsumen.  

Ciri-ciri Wirausahawan yang kreatif dalam mengembangkan pemanfaatan 
peluang usahanya serta ide dan gagasannya antara lain sebagai berikut: 

1. selalu fleksibel dalam memanfaatkan peluang usaha; 
2. berkemampuan tinggi dalam mengembangkan ide - ide atau 

gagasannya yang berbeda dalam pembuatan produk dan jasanya; 
3. termotivasi oleh masalah - masalah yang menantang dalam 

memanfaatkan peluang usahanya; 
4. sangat kaya akan kehidupan fantasi dalam memanfaatkan peluang 

usahanya; 
5. memiliki pandangan positif dalam memanfaatkan peluang usahanya; 
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6. dapat memendam suatu keputusan sampai cukup fakta dan data 
terkumpul; 

7. peka terhadap lingkungan usaha atau bisnis dan perasaan orang - 
orang yang ada di sekitarnya; 

8. menghargai kebebasan berkarya dan berkreasi serta tidak 
memerlukan persetujuan dari rekan atau teman - teman lainnya. 

Dengan mengembangkan kreativitas dan pemanfaatan peluang usaha, seorang 
wirausahawan akan mampu meningkatkan: 

1. Keuntungan dalam memanfaatkan peluang usahanya; 
2. Inisiatif, prestatif, dan produktif dalam memanfaatkan peluang 

usahanya; 
3. Keterampilan dan keahlian dalam memanfaatkan peluang usahanya; 
4. Mutu dan manfaat dalam membuat produk/jasa; 
5. Meningkatkan efisien, efektif, dan bekerja dalam memanfaatkan 

peluang usahanya. 
6. Mengapa seorang Wirausahawan perlu mengadakan dan 

melaksanakan kreativitas dalam memanfaatkan peluang usahanya? 
7. Kreativitas merupakan gagasan atau ide-ide dalam memanfaatkan 

peluang 
8. Kreativitas merupakan kunci keberhasilan dalam memanfaatkan 

peluang 

Dalam penelitian atau analisisnya terhadap pemanfaatan peluang usahanya, 
kreativitas seorang yang dapat diidentifikasi antara lain: 

1. Menciptakan proses produk/jasa yang baru berdasarkan minat dan 
daya beli konsumen; 

2. Memodifikasi produk/jasa yang disenangi menurut selera konsumen; 
3. Mengombinasi dua hal atau lebih yang sebelumnya belum ada dan 

tidak berhubungan dengan produk atau jasa. 

Mengembangkan inovasi dalam usaha: 

Inovasi adalah suatu temuan baru yang menyebabkan berdaya gunanya produk 
atau jasa ke arah yang lebih produktif. Disini seorang Wirausahawan, sebagai 
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inovator, harus dapat merasakan adanya gerakan jenis produk atau jasa untuk 
kepentingan konsumen. 

Pada umumnya inovasi dikenal sebagai salah satu fungsi yang paling penting 
dalam proses pemanfaatan peluang usaha. Karena, inovasi merupakan suatu 
proses mengubah peluang usaha menjadi gagasan atau ide yang dapat dijual 
dan dikembangkan. Inovasi sebenarnya bukanlah sekedar sebuah gagasan atau 
ide yang cemerlang dan terlalu sulit untuk dikembangkan. Kadang - kadang 
inovasi bisa saja timbul dan tumbuh dari gagasan atau ide - ide dengan sepintas 
dan sepele serta mendadak. 

Seperti kita ketahui, bahwa inovasi merupakan alat di mana seorang 
Wirausahawan cenderung untuk mengeksploitasi perubahan dalam 
pemanfaatan peluang usaha. 

Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi sumber inovasi, yaitu adanya: 

1. Konsep pengetahuan dasar dalam pemanfaatan pelaung usaha; 
2. Suatu proses yang sesuai dengan kebutuhan konsumen terhadap 

produk/jasa; 
3. Perubahan dalam persepsi kebutuhan konsumen terhadap produk atau 

jasa; 
4. Kejadian yang tidak diharapkan dalam pemanfaatan peluang usaha; 
5. Ketidakharmonisan dalam membuat produk barang atau jasa; 
6. Perubahan pengembangan pada industri dan pasar; 
7. Perubahan dalam demografi penduduk; 
8. Selera, minat dan daya beli konsumen terhadap produk atau jasa. 

Adapun inovasi baru dibidang produk atau jasa dihadapkan pada 3 (tiga) 
pilihan, yaitu: 

1. Produk atau jasa yang baru dapat ditempatkan pada salah satu 
pasaran yang sesuai dengan minat konsumen. 

2. Produk atau jasa yang dirancang secara baru dan model yang baru 
dapat ditempatkan di tengah pasaran serta disesuaikan dengan daya 
beli konsumen. 

3. Produk atau jasa yang baru dapat ditampilkan dengan tujuan dapat 
merebut pasaran dan memanfaatkan peluang usaha. 
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Wirausahawan dalam memanfaatkan dan mengembangkan inovasinya, lahir 
dari hasil analisis dan kesempatan dalam pemanfaatan peluang usahanya. 
Inovatif produk/jasa yang dilaksanakan Wirausahawan, harus terarah secara 
spesifik, jelas dan memiliki desain yang dapat diterapkan serta diminati 
konsumen. 

Praktiknya ada beberapa hal yang harus dijadikan dasar untuk meningkatkan 
dan mengembangkan kemampuan inovatif dalam pembuatan produk atau jasa, 
yaitu: 

1. menentukan tujuan berinovatif dalam pembuatan produk atau jasa 
yang dimiliki konsumen; 

2. mulai membuat produk dengan inovatif yang terkecil, sederhana, dan 
disenangi konsumen; 

3. menjalankan uji coba inovatif produk/jasa dan merevisinya; 
4. mempunyai keyakinan dapat membuat produk/jasa dengan inovatif 

serta penuh risikonya. 

 

11.3 Pengertian Perizinan Usaha 
Izin sangatlah penting bagi dunia usaha. Izin Usaha tersebut digunakan oleh 
Pelaku Usaha sebagai tanda bahwa usaha tersebut layak berdiri dan beroperasi. 
Izin adalah suatu perangkat hukum administrasi yang sifatnya bersegi satu 
yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan masyarakatnya agar dapat 
berjalan dengan tertib. 

Fungsi perizinan di sini adalah untuk membina, mengarahkan, mengawasi juga 
menertibkan kegiatan tertentu, maka kewajiban untuk menjaga kualitas produk 
telah dimasukkan ke dalam suatu prosedur perizinan, baik dalam proses 
pengajuan permohonan hingga pelaksanaan setelah para pelaku usaha 
memperoleh izin. Meskipun tidak menjamin seutuhnya bagi pelaku usaha 
untuk tidak mungkin melakukan kesalahan, namun hal ini tentu dapat 
meminimalisir dengan adanya izin tersebut karena dalam pelaksanaannya pun 
terdapat pengawasan langsung dari Pemerintah. 

Izin yang dikeluarkan Pemerintah merupakan sesuatu yang dapat 
dipertanggungjawabkan di mata hukum. Dalam pertanggungjawabannya 
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sendiri menjadi jelas, siapakah yang harus bertanggungjawab ketika terjadi 
kesalahan teknis. Misalkan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi maka 
yang bertanggungjawab adalah kontraktor, atau jika terjadi keracunan akibat 
makanan atau minuman maka yang harus bertanggungjawab adalah pelaku 
usahanya. 

Apa yang dimaksud Izin Usaha? 

Definisi Izin Usaha menurut Online Single Submission (OSS) adalah izin yang 
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan 
lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan 
pendaftaran. 

Sedangkan pengertian perizinan berusaha adalah persetujuan yang diperlukan 
Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam 
bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan setelah 
Pelaku Usaha tersebut memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. 

Mengenal Jenis Izin Usaha yang ada di Indonesia 

Izin Usaha yang dibutuhkan oleh tiap-tiap Pelaku Usaha berbeda, tergantung 
jenis bidang usaha apa yang akan digeluti oleh perusahaannya. Ada berbagai 
macam kelengkapan dokumen izin usaha yang harus anda penuhi ketika 
mendirikan sebuah usaha baik itu dalam bentuk CV, Firma, atau PT yang 
dalam hal ini digunakan untuk legalitas usaha. 

Adapun jenis-jenis izin usaha yang perlu kamu ketahui untuk mempersiapkan 
pendirian sebuah usaha sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia adalah 
sebagai berikut: 

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 
NIB adalah identitas pelaku usaha, apapun bentuk perusahaannya 
baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum. NIB 
diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan 
pendaftaran. NIB ini juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan 
(TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan. 

2. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) 
Surat ini merupakan salah satu dokumen yang harus kamu penuhi. 
Karena surat ini nantinya akan kamu perlukan untuk membuat 
dokumen lain seperti NPWP, SIUP, TDP dan surat pendukung 
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pendirian usaha kamu. Dokumen ini akan dikeluarkan oleh kelurahan 
ataupun kecamatan setempat di mana kamu akan mendirikan usaha. 
Biasanya surat ini dapat selesai dalam sehari jika semua persyaratan 
yang dibutuhkan telah kamu penuhi. 

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
Nomor ini dibuat oleh petugas pajak dan diberikan kepada para wajib 
pajak baik NPWP perorangan maupun NPWP badan hukum sebagai 
alat untuk administrasi pajak sekaligus sebagai identitas bagi kamu. 

4. Izin Usaha Dagang (UD) 
Izin Usaha dagang adalah surat yang diberikan kepada perseorangan 
untuk melaksanakan usaha dagang. UD berbeda dengan PT, yang 
kepemilikannya hanya dikelola oleh perseorangan saja. Meskipun 
begitu, kamu tetap membutuhkan izin usaha dagang sebagai bukti 
legalitas usaha kamu. 

5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 
SITU merupakan izin yang harus dimiliki oleh Pelaku Usaha 
perorangan, perusahaan, dan badan usaha sebagai bukti izin tempat 
usaha yang kamu dirikan telah sesuai dengan tata ruang wilayah yang 
diperlukan dalam rangka penanaman modal. 

6. Surat Izin Prinsip 
Surat ini dibuat oleh pemerintah daerah dan diberikan kepada 
pengusaha ataupun badan usaha yang ingin mendirikan usaha di 
suatu daerah. 

7. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) 
SIUI adalah surat yang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha kecil 
menengah untuk mendirikan usaha industri. Dulu namanya Tanda 
Daftar Industri (TDI), dengan adanya sistem OSS kamu cukup 
gunakan IUI ini sebagai dokumen legalitas atas usaha industri yang 
kamu jalankan tanpa melanggar peraturan. 

8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
SIUP adalah Surat Izin yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang 
diperuntukkan bagi Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha 
perdagangan. 
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9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 
Tanda Daftar Perusahaan merupakan sebuah bukti bahwa perusahaan 
kamu telah terdaftar secara sah. 

10. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) 
SIUJK adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang wajib dimiliki 
perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Dengan SIUJK 
maka perusahaan tersebut layak untuk menjalankan semua bisnis 
yang berkaitan dengan proyek konstruksi. 

11. HO (Surat izin gangguan) 
Surat Izin Gangguan atau biasa yang disebut HO (Hinderordonnantie) 
adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya warga sekitar 
yang merasa keberatan dan terganggu atas lokasi usaha yang 
dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Surat ini 
diterbitkan oleh Dinas Perizinan Domisili Usaha di Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota. 

12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
IMB merupakan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 
kepada Pelaku Usaha ataupun badan hukum yang akan mendirikan 
sebuah bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, 
dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 

13. Izin BPOM 
Izin BPOM adalah perizinan berupa izin edar untuk produk usaha 
makanan ataupun produk lain yang layak dikonsumsi, sehingga 
jaminan produk tersebut sangat terjaga dan aman untuk digunakan 
oleh masyarakat. Izin BPOM ini diperlukan bagi produk pangan yang 
diproduksi oleh industri Dalam Negeri yang lebih besar dari skala 
rumah tangga 

14. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 
SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kepada 
pemilik bangunan gedung yang telah dibangun sesuai IMB dan telah 
layak untuk dipergunakan sesuai dengan fungsinya berdasar hasil 
pemeriksaan dari instansi terkait. 



254 Kewirausahaan 

15. Izin Lingkungan 
Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha 
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau 
UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 

16. Izin Lokasi 
Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk 
menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal 
untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin 
pemindahan hak. 

17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 
TDUP adalah bukti tanda daftar yang wajib dimiliki oleh berbagai 
jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti usaha 
Jasa Perjalanan Wisata, Penyediaan Akomodasi, Jasa Penyediaan 
Makanan dan Minuman, Jasa Pramuwisata, Penyelenggaraan 
Pertemuan, dan beberapa jenis usaha lainnya. 

Business Matching adalah proses peminangan antara dua pihak yaitu tenant 
dan calon mitranya melalui suatu lembaga (inkubator bisnis) berdasarkan 
pesanan (customized) dari tenant untuk memperlancar pemasaran dan 
memfasilitasi permodalan. Business Matching Meeting adalah sebuah 
pertemuan bisnis yang terjadwal antara pebisnis, pengecer, agen, distributor 
dengan calon investor atau partner. Pertemuan ini bersifat B2B dan terjadi 
antara dua pihak dengan latar belakang industri bisnis yang match/sama. 

Program Business Matching 

Business Matching adalah program yang lazim ditemukan dalam berbagai 
eksebisi. Dalam program ini, eksibitor dan pengunjung ekshibisi memiliki 
kesempatan untuk bertatap muka langsung dan berdiskusi. Mengapa program 
ini penting? 

Menurut survei Harvard Business Review, 79% pelanggan mengatakan 
pertemuan tatap muka adalah cara paling efektif untuk menjual produk ke 
klien baru, dan 89% setuju bahwa deal business membutuhkan pertemuan 
tatap muka. Business matching merupakan salah satu program unggulan dari 
berbagai event sukses kelas dunia di berbagai negara. 
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Ini juga merupakan kesempatan bagi perusahaan Anda untuk menjual produk, 
jasa kepada perusahaan lain yang dapat mendukung kebutuhan bisnis mereka. 
Penyelenggara event umumnya menggelar business matching secara khusus, 
sehingga peserta bisa bertemu partner yang tepat. 

Salah satu program business matching yang harus Anda antisipasi pada tiap 
tahun yang harus Anda persiapkan adalah yang berikutnya sedang 
dipersiapkan oleh MRO Indonesia dan Powermatch. Pada tahun 2021 ini, 
Anda dapat berpartisipasi dalam event Business Matching untuk market 
Maintenance, Repair and Operation (MRO) di Holiday Inn Ballroom, 
Cikarang. 

Dalam program business matching ini, sistem yang dikembangkan oleh 
penyelenggara memungkinkan Anda bertemu langsung dengan buyer/supplier 
yang tepat. Anda pun dapat menemukan produk dan menjalin kemitraan yang 
menguntungkan. 

Lalu, apa yang harus Anda siapkan agar perusahaan Anda meraup sukses besar 
dari business matching? 

1. Tentukan Tujuan 
Saat berpartisipasi dalam business matching, tujuan Anda tidak selalu 
dalam bentuk kontrak kerja. Meskipun mungkin terjadi, Anda jadi 
seperti kawin paksa jika terlalu memaksakan berjodoh dalam tahap 
perkenalan. Business matching adalah tentang membuat koneksi dan 
memulai hubungan. Sasaran Anda harus meliputi kesan yang baik, 
terjalin chemistry pada level individu, dan menjadwalkan panggilan 
telepon tindak lanjut atau pertemuan dengan perwakilan dari 
perusahaan. 

2. Lakukan Riset 
Ini termasuk riset tentang perusahaan yang berpartisipasi dalam 
program business matching. Perhatikan siapa pemain kunci, jenis 
produk dan layanan yang biasa dibeli perusahaan, dan kebutuhan saat 
ini.  
Anda harus pahami: 
a. Siapa yang secara konsisten membeli produk/jasa yang Anda 

jual? 
b. Siapa yang saat ini membutuhkan produk/jasa Anda? 
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c. Apa kriteria menjadi partner bisnis mereka? 

Tujuan dari riset ini adalah untuk mendapatkan strategi tentang meeting 
yang akan Anda adakan. Jangan bertemu dengan seseorang di acara 
tersebut hanya semata-mata untuk bertemu. Pastikan Anda mengetahui 
jawaban atas pertanyaan di atas untuk membantu meningkatkan peluang 
Anda membuat koneksi yang menguntungkan. 

3. Audit Tampilan Online 
Apakah Anda siap untuk di-googling oleh calon klien bisnis? Apa 
yang akan ditemukan calon klien jika mencari perusahaan atau nama 
Anda? Proses audit online ini untuk memastikan semua yang muncul 
terkini, akurat, dan memposisikan merek Anda sebaik mungkin. 
Lengkapi profil LinkedIn Anda dengan proyek, penghargaan, dan 
rekomendasi terbaru. 
Jangan lupa, optimalkan profil LinkedIn pribadi dan halaman 
perusahaan Anda dengan kata kunci yang relevan, terkait dengan apa 
yang dicari prospek saat ini. 

4. Siapkan Materi 
Zaman dulu, Anda mungkin harus berkeliling arena eksebisi dengan 
kartu nama untuk menjaring klien potensial. Kini dengan business 
matching, Anda harus lebih siap dengan materi berkualitas dan apik 
secara estetika, sehingga membuat calon klien tertarik. 
Triknya: 
a. Pada materi dokumen promosi, gunakan kertas berkualitas tinggi 

dengan kop surat perusahaan dan font yang jelas dan mudah 
dibaca 

b. Jangan lupakan testimoni dari klien 
c. Pastikan setiap dokumen hanya satu halaman. 
d. Pertimbangkan untuk menggunakan warna yang cocok dengan 

logo Anda dan menyertakan logo stiker di bagian depan folder. 
e. Siapkan versi digital dari paket yang siap dikirim melalui email 

pada saat itu juga. 
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5. Agustus Datang, Bisnis Gemilang 
Saat business matching ini digelar pada Agustus nanti, Anda 
mungkin merasa gugup dan bersemangat. Rileks. Anda telah 
melakukan segala persiapan dan akan segera membuahkan hasil. 
Salah satu keterampilan terpenting yang harus dimiliki selama 
business matching adalah kemampuan mendengarkan lebih banyak 
daripada Anda berbicara. Biarkan calon klien mengarahkan 
percakapan, dan jawab pertanyaan mereka secara langsung dan 
spesifik. Semakin jelas Anda menjawab pertanyaan yang diberikan 
kepada Anda, ia akan semakin paham dan siap mencocokkan Anda 
dalam deal business. 

6. Follow up! 
Ini adalah langkah terpenting dalam proses business matching. 
Semua persiapan dan kerja keras Anda akan sia-sia jika tidak 
menyelesaikan langkah. Sebelum selesai, tanyakan calon klien 
bagaimana dia lebih suka untuk tetap berhubungan. Jika mereka 
tampak terbuka untuk ditelepon, jadwalkan saat itu juga. Selanjutnya, 
buat rencana tindakan strategis untuk hari-hari dan minggu-minggu 
setelah acara tersebut untuk lebih memupuk hubungan. 
Jangan terlalu khawatir tentang hasil langsung dan mendapatkan 
kontrak. Inti dari menghadiri business matching adalah untuk 
memulai percakapan dan membangun hubungan, Jika Anda gigih dan 
cepat merespons ketika kontak mereka menghubungi, Anda dapat 
berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan peluang. 

 

Soal-Soal Latihan (Diskusi) 

1. Jika anda punya modal yang cukup, usaha apa yang ingin anda 
dirikan dan hal apa yang harus anda lakukan, jelaskan? 

2. Sebutkan bentuk-bentuk usaha? 
3. Bagaimana cara anda merintis usaha yang baru anda jalani? 
4. Faktor-faktor apa saja yang anda hadapi dalam membuat usaha? 
5. Menurut anda usaha apa yang cocok dibuat pada saat pandemi ini? 
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6. Untuk memulai usaha baru selain ide adalah modal utama, setelah 
memiliki ide apa yang harus anda lakukan? 

7. Gambarkan bagan proses bisnis  
8. Menurut anda jika memulai usaha mana lebih baik dari nol atau 

franchising? 
9. Apa maksud dari istilah hak paten, franchise dan merek dagang? 
10. Sebutkan bisnis waralaba yang anda ketahui. 
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