
KEWIRAUSAHAAN 

 

1. Konsep Dasar Kewirausahaan 

Disiplin Ilmu Kewirausahaan 

Ilmu kewirausahaan adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, 

kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk 

memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapi. 

Objek Studi Kewirausahaan  

• Kemampuan merumuskan tujuan hidup/usaha. 

• Kemampuan memotivasi diri untuk melahirkan suatu tekad kemauan yang 

menyala-nyala. 

• Kemampuan berinovasi. 

• Kemampuan untuk membentuk modal uang atau barang modal. 

• Kemampuan untuk mengatur waktu. 

• Kemampuan mental yang dilandasi agama. 

• Kemampuan untuk membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman 

yang baik maupun menyakitkan. 

Hakikat Kewirausahaan  

Meskipun banyak definisi mengenai kewirausahaan akan tetapi pada umumnya 

memiliki hakikat yang hampir sama yaitu merujuk pada sifat, watak, dan ciri-ciri 

yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan 

gagasan inovatif  ke dalam dunia nyata dan dapat mengembangkannya dengan 

tangguh. 

Karakteristik dan Nilai-Nilai Kewirausahaan  

Ada sepuluh karakteristik kewirausahaan, yaitu : 

1. Memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. 

2. Percaya akan kemampuan dirinya untuk berhasil. 

3. Selalu menghendaki umpan baik yang segera. 

4. Memiliki semangat bekerja keras. 

5. Berorientasi ke masa depan, perspektif, dan berwawasan jauh ke depan. 



6. Memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk 

menciptakan nilai tambah. 

7. Lebih menghargai prestasi daripada uang. 

8. Selalu belajar dari kegagalan. 

9. Kemampuan dalam kepemimpinan. 

10. Memiliki dorongan untuk selalu unggul. 

Beberapa Nilai Hakiki Penting dari Kewirausahaan Antara Lain : 

• Percaya diri. 

• Berorientasi tugas dan hasil. 

• Keberanian mengambil resiko. 

• Kepemimpinan. 

• Berorientasi ke masa depan, keorisinilan, kreativitas, dan inovasi. 

Seorang Wirausahaan Memiliki Beberapa Ciri Kepribadian Sebagai Berikut : 

• Mengetahui target sasaran yang diinginkan. 

• Mempunyai daya ingat yang baik. 

• Tenang dalam beraksi. 

• Optimisme dalam berusaha. 

• Diplomatis dalam berbicara. 

• Tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. 

• Bersikap ramah dan sopan. 

• Bersikap tegas. 

• Berpengetahuan luas. 

Wirausaha yang Memiliki Motif Berprestasi Tinggi pada Umumnya Memiliki 

Ciri-Ciri Sebagai Berikut : 

• Ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada 

dirinya. 

• Selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan 

kegagalan. 

• Memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. 

• Berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan. 



• Menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang. 

2. Proses Kewirausahaan  

Faktor-Faktor Pemicu Kewirausahaan 

 Perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor 

itu adalah hak kepemilikan, kemampuan, kompetensi, dan intensif. Sedangkan faktor 

eksternal meliputi lingkungan yang berkaitan dengan kemampuan afektif dan 

kemampuan kognitif. 

Model Proses Kewirausahaan  

Proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi dipengaruhi oleh 

berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Secara internal inovasi dipengaruhi 

oleh faktor individu seperti toleransi, nilai-nilai, pendidikan, dan pengalaman. 

Sedangkan secara eksternal dipengaruhi oleh pendidikan, sosiologi, organisasi, 

kebudayaan, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut membentuk kreativitas, inovasi, 

implementasi, dan pertumbuhan yang kemudian berkembang menjadi wirausaha yang 

besar. 

Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Wirausaha 

Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan antara lain : 

• Memiliki kepercayaan dan pengendalian diri 

• Selalu mencari aktivitas 

• Mengelola pekerjaan berdasarkan tujuan 

• Menganalisa kesempatan dan berusaha menjadi pemikir yang kreatif dan obyektif 

• Mampu memecahkan persoalan 

Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Wirausaha antara lain : 

• Kurang pengalaman manajemen 

• Kurang mampu membuat perencanaan keuangan 

• Kurang mampu menganalisa lokasi 

• Bersifat boros 

• Kurang bersedia berkorban 

 

 

 



Keuntungan dan Kerugian Berwirausaha 

Keuntungan kewirausahaan antara lain : 

• Otonomi yakni pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat wirausaha 

menjadi seorang “bos” yang penuh kepuasan. 

• Tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. 

• Kontrol finansial yakni bebas dalam mengelola keuangan dan merasa kekayaan 

sebagai milik sendiri. 

Kerugian kewirausahaan antara lain : 

• Pengorbanan personal 

• Beban tanggung jawab 

• Kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan gagal. 

3. Fungsi dan Model Peran Wirausaha 

Profil Wirausaha 

a. Berdasarkan Perannya (Roopke, 1995:3) 

• Kewirausahaan Rutin (Wirt) 

• Kewirausahaan Arbitrase 

• Kewirausahaan Inovatif 

b. Menurut Zimmerer (1996) 

• Part time entrepreneur 

• Home Based New Ventures 

• Family Owned Bussiness 

• Copreneurs 

Fungsi Makro & Mikro Wirausaha 

• Makro 

Wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian 

suatu bangsa. 

• Mikro 

Penanggung resiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke 

dalam cara baru yang berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha 

baru. 

 



Fungsi Mikro Wirausaha 

a. Menurut Marzuki Usman (1977), wirausaha memiliki 2 peran yaitu innovator dan 

planner. 

b. Menurut Zimmerer (1996:51), fungsi wirausaha adalah menciptakan nilai barang 

dan jasa di pasar melalui proses pengombinasian sumber daya dengan cara baru 

yang berbeda untuk dapat bersaing. 

c. Menurut Werner Shombart (1902), fungsi wirausaha adalah Captain of Industry, 

Usahawan, dan pemimpin keuangan. 

 

Tantangan Kewirausahaan dalam Konteks Global 
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Persyaratan Penting dalam Persaingan Bebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan  

Menurut Zimmer, ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang 

untuk memenuhi kebutuhan riil di pasar. Ide bisa menjadi peluang dengan cara : 

• Dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara yang lebih baik untuk 

melayani dan memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. 

• Dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa. 

• Dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi. 

Sumber Potensial Peluang 

Agar ide yang potensial menjadi bisnis yang riil harus melakukan evaluasi terus 

menerus terhadap peluang. Hal ini dapat dilakukan dengan proses penjaringan ide 

(screening). Langkah-langkah dalam penjaringan ide : 

• Menciptakan produk baru dan berbeda. 

• Mengamati pintu peluang. 

• Analisa produk dan proses produksi secara mendalam. 

• Menaksir biaya awal. 

• Memperhatikan resiko yang mungkin terjadi. 
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Bekal Pengetahuan Kewirausahaan  

• Pengetahuan tentang bidang usaha yang dilakukan. 

• Pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab. 

• Pengetahuan tentang kepribadian dan kemampuan diri. 

• Pengetahuan tentang manajemen dan organisasi usaha, 

Kompetensi dalam Kewirausahaan  

• Memiliki pengetahuan usaha yang akan dimasuki. 

• Kemampuan imajinasi dan praktis. 

• Kemampuan untuk berinovasi dan berkomunikasi. 

• Berpandangan ke depan. 

• Kemampuan berhitung. 

• Kemampuan untuk berkomunikasi, bergaul, dan berhubungan dengan orang lain. 

5. Merintis Usaha Baru dan Model Pengembangannya 

Merintis Usaha Baru 

Untuk memasuki dunia usaha (bussiness) seseorang harus mempunyai jiwa wirausaha 

yang mampu mengorganisir, mengelola, dan memiliki keberanian menghadapi resiko. 

Menurut Lambing ada dua jenis pendekatan utama yang digunakan wirausaha untuk 

mencari peluang dengan mendirikan usaha baru, yaitu : 

• Pendekatan “inside-out” atau “idea generation” 

• Pendekatan “the out-side in” atau “oppurtunity recognition” 

Proses Bisinis 
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Hal yang Harus Diperhatikan dalam Merintis Usaha Baru 

• Bidang dan jasa usaha baru. 

• Bentuk usaha dan bentuk pemilikan yang akan dipilih. 

• Tempat usaha yang dipilih. 

• Organisasi usaha yang akan digunakan. 

• Lingkungan usaha yang akan berpengaruh. 

Bidang dan Jenis Usaha yang Dimasuki 

• Bidang usaha pertanian. 

• Bidang usaha pertambangan. 

• Bidang usaha pabrikasi. 

• Bidang usaha konstruksi. 

• Bidang usaha perdagangan. 

• Bidang usaha jasa keuangan. 

• Bidang usaha perorangan. 

• Bidang jasa-jasa umum. 

• Bidang jasa wisata. 

Bentuk Usaha dan Bentuk Kepemilikan yang akan DiPilih 

• Perusahan perorangan 

• Persekutuan 

• Perseroan 

• Firma 

Tempat Usaha yang akan Dipilih 

Untuk menentukan lokasi usaha ada beberapa alternatif yang bisa kita pilih, yaitu : 

• Membangun bila ada tempat yang strategis. 

• Membeli atau menyewa bila lebih strategis dan menguntungkan. 

• Kerjasama bagi hasul, bila memungkinkan. 

Lingkungan Usaha 

• Lingkungan Mikro, yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan operasional 

perusahaan. 



• Lingkungan Makro, yaitu lingkungan luar perusahaan yang dapat mempengaruhi 

daya hidup perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hambatan-Hambatan dalam Memasuki Industri 

• Sikap dan kebiasaan pelanggan. 

• Biaya perubahan 

• Respons dari pesaing. 

Profil Usaha dan Model Pengembangannya 

Dalam UU No. 9/1995 pasa 5 tentang usaha kecil disebutkan beberapa kriteria usaha 

kecil sebagai berikut : 

• Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,-. 

• Memiliki hasil penjualan tahuan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-. 

Biro Pusat Statistik Indonesia (BPS), mendefenisikan usaha kecil dengan ukuran 

tenaga kerja, yaitu 5 sampai 9 orang yang terdiri pekerja kasar yang dibayar, pekerja 

pemilik, dan pekerja keluarga. 

Menurut Stanley dan Morse, industri yang menyerap tenaga kerja 1-9 orang termasuk 

industri kerajianan  rumah tangga, industri kecil menyerap 10-49 orang, industri 

sedang menyerap 50-99 orang, dan industri besar menyerap tenaga 100 orang lebih. 

Komisi untuk Pengembangan Ekonomi (Community For Development-CED) 

mengemukakan kriteria usaha kecil, diantaranya : 

• Manajemen berdiri sendiri, manager adalah pemilik. 

• Daerah operasi bersifat lokal. 

• Ukuran dalam keseluruhan relatif kecil. 
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Kelebihan Usaha Kecil 

• Memiliki kemampuan untuk bertindak. 

• Fleksibel. 

• Tidak mudah goncang. 

Kelemahan Usaha Kecil 

• Aspek Kelemahan Struktural, yaitu kelemahan dalam struktur perusahaan di 

bidang manajemen dan organisasi, pengendalian mutu, mengadopsi dan 

penguasaan teknologi, kesulitan mencari modal, tenaga kerja masih lokal, 

terbatasnya ekses pasar. 

• Aspek Kelemahan Kultural, mengakibatkan kurangnya akses informasi dan 

lemahnya berbagai persyaratan lain guna memperoleh akses permodalan, 

pemasaran, dan bahan baku. 

6. Pengelolaan Usaha dan Strategi Kewirausahaan  

Fungsi Perencanaan Usaha 

• Sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha. 

• Sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan. 

Pengelolaan Usaha 

• Aspek sumber 

- Pembelanjaan intern 

- Pembelanjaan ekstern 

• Perencanaan keuangan dan penggunaan dana 

Strategi Pemasaran 

• Kualitas 

• Kenyamanan 

• Inovasi 

• Kecepatan 

• Pelayanan 

• Pelayanan dan kepuasan pelanggan 

• Berorientasi pada pelanggan 

 



Produk 

• Tahap pengembangan 

• Tahap pengenalan 

• Tahap pertumbuhan penjualan 

• Tahap kematangan 

• Tahap kejenuhan 

• Tahap penurunan 

Tempat 

• Memperbanyak satuan distribusi 

• Memperluas segmentasi 

• Menata penampilan usaha 

• Menggunakan cara penyampaian barang seefesien mungkin 

• Mengubah-ubah persediaan 

Promosi 

• Iklan  

• Promosi penjualan 

• Wiraniaga 

• Pemasaran langsung 

• Humas 

Teknik Pengembangan Usaha 

• Perluasan skala ekonomi 

• Perluasan cakupan usaha 

Manajemen dan Strategi Kewirausahaan  

• Manajemen kewirausahaan  

• Strategi kewirausahaan  

Strategi Kewirausahaan  

• Perubahan produk barang dan jasa  

• Strategi penitrasi pasar 

• Kemampuan untuk memperoleh modal 

• Analisis SDM 



• Analisis pesaing baik 

• Kemampuan untuk menopang 

• Penentuan harga 

• Interaksi perusahaan 

• Pengaruh pertumbuhan 

Memelihara Semangat Usaha 

• Mendidik wirausaha tentang pelayanan 

• Mendidik wirausaha tentang perbaikan 

• Menciptakan kerja yang positif 

7. Kompetensi Inti dan Strategi Bersaing dalam Kewirausahaan  

8. Analisis Bisnis dan Studi Kelayakan Usaha 

Studi Kelayakan Usaha 

Suatu penelitian tentang layak tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan 

memperhitungkan secara terus menerus. 

Pihak yang Memerlukan dan Berkepentingan 

a. Pihak Wirausaha (Pemilik Perusahaan) 

b. Bagi Investor dan Penyandang Dana 

c. Pihak Masyarakat dan Pemerintah 

Proses dan Tahap Studi Kelayakan 

• Tahap penemuan ide atau perumusan gagasan 

• Tahap memformulasikan tujuan 

• Tahap analisa 

• Tahap keputusan 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proses Studi Kelayakan Bisnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Kelayakan Bisnis 

1. Analisis aspek pemasaran 

2. Analisis aspek produksi operasi 

3. Analisis aspek manajemen 

4. Analisis aspek keuangan 

Kriteria Investasi 

1. Payback Period 

Untuk menghitung waktu pengembalian (payback) tersebut digunakan rumus : 

Tahun  1
BersihMasuk  Kas

Investasi Nilai PeriodPayback ×=  

2. Kriteria Nilai Bersih Sekarang 
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3. Kriteria ratio manfaat-biaya (Benefit Cost Ratio) 
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4. Kriteria internal rate of return (IRR) 

Bila IRR>MARR, maka bisnis layak secara ekonomis 

Dimana : 

MARR=Minimum Atractive Rate Return 

Evaluasi 

Sebelum suatu usaha baru dimulai terlebih dahulu harus disiapkan suatu rencana 

usaha yang baik dan diadakan suatu evaluasi. Suatu rencana usaha yang baik biasanya 

berisikan komponen-komponen sebagai berikut : 

a. Ringkasan pelaksanaan usaha  

b. Deskripsi usaha 

c. Produk dan pelayanan-pelayanan yang disajikan 

d. Analisis industri 

e. Analisis pasar 

f. Strategi pemasaran 

g. Pengelolaan 

h. Operasi Usaha 

i. Proyeksi keuangan 

9. Etika Bisnis dan Kewirausahaan  

Etika dan Norma-Norma Bisnis 

Apa itu etika bisnis? 

Berangkat dari kata etika yang merupakan suatu komitmen untuk melakukan apa 

yang benar dan menghindari apa yang salah. Kita dapat mendefinisikan bahwa yang 

dimaksud dengan etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha/pebisnis 

berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam berusaha. 

Mengapa etika bisnis harus dimiliki oleh para pelaku pengusaha bisnis? 

1. Menjamin kepercayaan dan loyalitas dari semua unsur yang berpengaruh pada 

perusahaan (Stakeholder Loyality) 



2. Menentukan maju mundurnya perusahaan 

Apa itu stakeholder? 

Stakeholder adalah semua individu atau kelompok yang berkepentingan dan 

berpengaruh pada keputusan-keputusan perusahaan, baik Internal Stakeholder 

maupun Eksternal Stakeholder. 

10 kelompok stakeholder yang berpengaruh dalam keputusan bisnis 

(Zimmerer,(1996:21)). 

1. Para pengusaha dan mitra usaha 

2. Petani dan perusahaan pemasok bahan baku 

3. Organisasi pekerja yang mewakili pekerja 

4. Pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha 

5. Bank penyandang dana perusahaan 

6. Investor penanam modal 

7. Masyarakat umum yang dilayani 

8. Pelanggan yang memebeli produk 

9. Para stakeholder perusahaan 

10. Kelompok khusus 

Apa hubungan antara stakeholder loyality dengan stakeholder natisfaction? 

Loyalitas stkeholder (stakeholders loyality) sangat tergantung pada kepuasan yang 

mereka peroleh (Stakeholder Satisfaction). Menurut Ronald j. Ebert (2000:182), jika 

seseorang menyenangi suatu pekerjaan, maka ia akan merasa puas, bila merasa puas 

maka akan memiliki sikap yang sempurna, loyal, komitmen, dan kerja keras, yang 

berarti memiliki moral yang tinggi. 

Selain etika dan perilaku, yang tidak kalah pentingnya dalam bisnis adalah norma 

etika. Menurut Zimmerer (1996:22) ada tiga tingkatan norma etika : 

1. Hukum 

Berlaku bagi masyarakat secara umum yang mengatur mana perbuatan yang boleh 

dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang hanya mengatur 

standar perilaku minimum.  

 

 



2. Kebijakan dan prosedur organisasi 

Memberi arahan khusus bagi setiap orang dalam organisasi dalam mengmbil 

keputusan sehari-harinya. 

3. Moral dan sikap mental 

Sangat penting untuk menghadapi suatu keputusan yang tidak diatur oleh norma 

formal. 

Prinsip-Prinsip Etika dan Perilaku Bisnis 

 Menurut pendapat Michael Josephson (1988) yang dikutip oleh Zimmerer 

(1996:27-28), secara universal, ada 10 prinsip etika yang mengarahkan perilaku, 

yaitu: 

1. Kejujuran (honesty) 

2. Integritas (integrity) 

3. Memelihara janji (promise keeping) 

4. Kesetiaan (fadelity) 

5. Kewajaran keadilan (fourness) 

6. Suka membantu orang lain (caring for other) 

7. Hormat kepada orang lain (resfect for other) 

8. Warga negara yang bertanggung jawab (responsibility citizenship) 

9. Mengejar keunggulan (pursuit of excelellece) 

10. Dapat dipertanggungjawabkan (accountability) 

Cara-cara Mempertahankan Etika 

1. Ciptakan kepercayaan perusahaan 

2. Kembangkan kode etik 

3. Jalankan kode etik secara adil dan konsisten 

4. Lindungi hak perorangan 

5. Adakan latihan etika 

6. Lakukan audit etika secara periodik 

7. Pertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku, jangan hanya aturan 

8. Hindari contoh etika yang tercela setiap saat. Etika diawali oleh atasan. 

9. Ciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah 

10. Libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika 



Tanggung Jawab Perusahaan 

 Selain etika, yang tidak kalah pentingnya adalah pertanggungjawaban sosial 

perusahaan. Menurut Ronald J. Ebert dan Ricky M Griffin (2000:83), eika sangat 

berpengaruh pada tingkah laku individual.  

 Menurut Zimmerer ada beberapa pertanggungjawaban perusahaan, yaitu : 

1. Tanggungjawab terhadap lingkungan 

2. Tanggung jawab terhadap karyawan 

3. Tanggung jawab terhadap pelanggan 

4. Tanggung jawab terhadap investor 

5. Tanggung jawab terhadap masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


