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A. Pengertian Kewirausahaan 

Kewirausahaan (Entrepreneurship) adalah proses untuk 

mengembangkan, mengidentitikasi serta membawa visi dan 

misi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, 

peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. 

Sedangkan untuk Misi dari Kewirausahaan adalah merumuskan 

tujuan, mewujudkan visi untuk keberhasilan suatu usaha. Hasil 

akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang 

dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Sejalan 

dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis 

ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan 

formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan 

masyarakat kewirausahaan menjadi berkembang. Orang yang 

melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. 

Muncul pertanyaan mengapa seorang wirausahawan 

(entrepreneur) mempunyai cara berpikir yang berbeda dari 

manusia pada umumnya. Mereka mempunyai motivasi, 

panggilan jiwa, persepsi dan emosi yang sangat terkait dengan 

nilai nilai, sikap dan perilaku sebagai manusia unggul. 

 

Pengertian Kewirausahaan Menurut Para Ahli 

1. Thomas W Zimmerer 

Entrepreneurship adalah aplikasi kreativitas dan inovasi 

untuk menyelesaikan masalah dan upaya memanfaatkan 

peluang yang dihadapi orang setiap hari. 

 

DASAR-DASAR 

KEWIRAUSAHAAN 
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A. Ringkasan Eksekutif 

Ringkasan eksekutif adalah salah satu bagian dari rencana 

bisnis atau bisnis plan. Executive summary tersebut berisi tentang 

ringkasan singkat mengenai bisnis yang akan kamu 

informasikan kepada orang lain dalam hal misalnya investor. 

Ringkasan eksekutif bisa juga disebut dengan ringkasan 

bisnis karena memang didalamnya mencakup berbagai 

informasi yang menggambarkan bagaimana sebuah bisnis 

dijalankan mulai dari proses produksi sampai pada target pasar 

dan sebagainya. Oleh sebab itu ringkasan bisnis eksekutif ini 

tidak boleh dibuat secara sembarangan dan asal-asalan. 

Di dalam ringkasan tersebut akan dicantumkan secara 

singkat berbagai informasi penting yang berhubungan dengan 

rencana bisnis yang dijalankan mulai dari jenis produk, proses 

produksinya, anggaran yang dibutuhkan, target pasar hingga 

cara pemasaran kepada konsumen. 

Oleh sebab itulah sangat penting untuk membuat 

ringkasan bisnis tersebut dengan benar dan tepat agar bisa 

menarik minat investor. Seperti juga bisnis plan, investor akan 

melihat dan mempertimbangkan apa yang kamu tuliskan dalam 

ringkasan tersebut sebelum memutuskan apakah akan 

berinvestasi atau tidak. Bagaimanapun investor hanya akan 

berinvestasi pada bisnis yang prospeknya bagus. 

 

 

MENYUSUN 

RENCANA 

BISNIS 
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A. Pemasaran 

Aspek pemasaran adalah hal-hal dasar yang dipelajari 

dalam ilmu pemasaran karena masing-masing aspek memiliki 

koneksi antara satu dengan yang lainnya, sehingga hubungan 

yang ada pada masing-masing aspek tidak dapat ditinggalkan. 

Berkaitan dengan pemasaran, akan selalu dihadapkan dengan 

materi-materi yang mencakup tentang aspek-aspek pemasaran 

yang akan diulas, karena ketika tidak mempelajari salah satu 

aspek dari pemasaran di bawah ini, mungkin tidak 

mendapatkan pemahaman yang komplit maka dari itu, 

mempelajari aspek-aspek pemasaran adalah hal yang bisa 

lakukan agar memahami secara benar cara kerja dan bagaimana 

pemasaran dapat diterapkan ke dalam organisasi bisnis. 

1. Aspek Pemasaran 

Aspek-aspek pemasaran penting untuk bisnis karena 

di dalamnya meliputi kegiatan-kegiatan inti bisnis, seperti 

penjualan dan branding produk, yang sama sekali tidak bisa 

lewatkan, seperti yang katakan di atas, memahami separuh 

dari aspek-aspek pemasaran mungkin akan membuat tidak 

memahami secara komplit. pada realitanya juga, materi-

materi itu lah yang berjalan secara terus-menerus agar 

aktivitas bisnis dapat berjalan dengan lancar, karena dengan 

tidak adanya pemahaman secara komplit, maka ada celah 

ketidaktahuan akan realitas yang sedang hadapi dan 

bagaimana ilmu pemasaran menghadapi hal tersebut, maka 

ASPEK 

PEMASARAN 
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A. Peluang Usaha 

Dalam dunia usaha yang telah berkembang pesat dari 

tahun ke tahun ini, daya saing semakin tinggi. Hal ini dipicu oleh 

semakin berkembangnya kebutuhan akan barang dan jasa. 

Setiap pengusaha bersaing untuk menghasilkan produk terbaru 

dan terbaik yang dibutuhkan oleh konsumen. Sehingga sebagai 

pengusah, haruslah mampu untuk berfikir kreatif agar usahanya 

tetap berkembang. 

Peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat 

yang seharusnya diambil atau dapat dimanfaatkan bagi 

seseorang wirausahawan mendapatkan keuntungan. Namun 

jika gagal maka itu bagian dari resiko yang harus dihadapi, tapi 

dengan demikian hal itu dapat dijadikan pengalaman yang 

sangat berharga. Berikut ini adalah beberapa definisi dari 

peluang usaha menurut ahlinya adalah sebagai berikut: 

✓ Thomas W. Zimmerer 

Pengertian peluang usaha menurut Thomas W. Zimmerer 

adalah sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas dan 

inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat 

kesempatan yang dihadapi setiap hari. 

✓ Robbin and Coulter  

Pengertian peluang usaha menurut Robbin dan Coulter 

adalah sebuah proses yang melibatkan individu atau 

kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu 

untuk menciptakan suatu nilai taumbah guna memenuhi 

ASPEK DESAIN 

PRODUK 



52 

BAB 

5 

 

A. Pengertian 

Aspek teknis dan teknologi merupakan suatu aspek yang 

berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, 

teknologi dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai 

dibangun. 

Studi kelayakan Aspek teknik dan teknologi mulai 

dilakukan setelah aspek pemasaran telah dilakukan studi 

kelayakan bisnis dan dinyatakan bahwa proyek atau bisnis 

tersebut layak dari segi pemasaran. Selanjutnya hal yang perlu 

dilakukan yaitu dengan melakukan studi kelayakan aspek 

teknik dan teknologi yang meliputi strategi produksi dan 

perencanaan produk, proses pemilihan teknologi untuk 

produksi, penentuan kapasitas produksi yang optimal, letak 

pabrik dan layoutnya serta letak usaha dan layoutnya, rencana 

operasional jumlah produksi, rencana pengendalian persediaan 

bahan baku dan barang jadi, dan pengawasan kualitas produk 

baik dalam bentuk barang ataupun jasa. 

Pemilihan terhadap jenis teknologi yang digunakan juga 

perlu dijelaskan, baik mengenai jenis jumlah dan ukuran bila 

diperlukan serta alasan-alasan dalam pemilihan, dihubungkan 

dengan masalah yang dihadapi disamping investasi lainnya. 

Tujuan studi kelayakan bisnis aspek teknik dan teknologi 

adalah untuk memastikan apakah secara teknis dan pilihan 

teknologi tertentu, rencana bisnis dapat dilaksanakan secara 

layak atau tidak layak, baik ada saat pembangunan proyek 

maupun operasional rutin. 

ASPEK TEKNIS 

DAN 

TEKNOLOGI 
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A. Masalah Modal Usaha 

Seorang entrepreneur atau wirausahawan yang mencoba 

memperoleh modal mengetahui betapa sulitnya mendapatkan 

modal awal untuk usaha. Ada beberapa usahawan yang 

menabung untuk mendapatkan modal awal usahanya, ada juga 

yang mendapatkan modal awal dengan menggunakan warisan 

atau meminjam. Masalah yang biasanya dihadapi oleh 

wirausahawan dalam pencarian modal, antara lain: 

1. Kinerja atau konsep perusahaan yang meragukan 

2. Kegagalan perusahaan untuk menindaklanjuti 

3. Kurangnya pengalaman dan ketajaman bisnis 

4. Preferensi dari pemodal 

5. Kurangnya hubungan dengan sumber modal 

Dalam menentukan suatu kelayakan pembiayaan untuk 

modal, wirausahawan harus menentukan jumlah maupun 

waktu dana dibutuhkan, disamping menggunakan proyeksi 

penjualan dan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan 

menengah-kecil biasanya kesulitan mendapatkan modal; ini 

berbeda dengan perusahaan besar yang mempunyai potensi 

untuk berkembang. Tiga tahap pendanaan pengembangan 

bisnis adalah sebagai berikut: 

1. Pendanaan tahap awal 

a. Pendanaan modal benih (seed capital) dalam jumlah yang 

relatif kecil untuk membuktikan konsep dan studi 

kelayakan finansial 

PEMBIAYAAN 

USAHA BARU 
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A. Peluang Usaha 

Disekitar kita banyak sekali peluang. Bagi dan untuk 

seseorang yang mempunyai kepekaan, inovasi, kreatifitas serta 

keberanian dalam mengambil resiko, setiap aspek kehidupan 

menimbulkan peluang. 

Peluang itu muncul karena hal-hal adalah sebagai berikut: 

1. Masalah-Masalah 

Sebagian orang menganggap bahwa “masalah” adalah 

sesuatu yang : menyusahkan, merugikan, menyengsarakan, 

memusingkan dan lain sebagainnya. Sementara sebagian 

kecil orang yang berfikir lebih jernih dapat melihat bahwa di 

setiap masalah pasti ada penyelesaian. Bahkan jika kita mau 

hidup lebih baik, maka akan selalu berhadapan dengan lebih 

banyak lagi masalah. Masalah adalah kehidupan maka 

semakin banyak masalah yang diselesaikan “hidup menjadi 

lebih hidup”. Masalah-masalah yang muncul dalam 

kehidupan justru memberikan atau melahirkan banyak 

peluang usaha. Sebab semua masalah memerlukan solusi, 

alternatif pemecahan dan jalan keluar yang dapat 

memberikan nilai ekonomis bagi yang mampu 

menawarkannya sesuai kebutuhan yang ada. 

2. Kebutuhan-Kebutuhan 

Dalam kehidupan setiap manusia wajib memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan hidup, baik kebutuhan dasar maupun 

pengembangannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara 

lain: Sandang, pangan, papan(perumahan), pendididikan, 

EVALUASI 

PELUANG 

USAHA BARU 
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A. Bentuk Kepemilikan 

Teori hukum perusuhaan saat ini adalah mengenai 

bentuk-bentuk perusahaan yang terdiri dari perusahaan 

perorangan, CV, Firma, Perseroan terbatas, dan Koperasi. hal ini 

akan di bahas karena mengingat possisi perusahaan yang begitu 

penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

1. Perusahaan Perorangan 

Perusahaan perseorangaan adalah Suatu bisnis yang 

dimiliki dan dikelola oleh seseorang individu atau dimiliki 

seorang saja. Orang tersebut menjalankan usahanya untuk 

mendapatkan keuntungan dari bisnisnya. 

Ciri-ciri perusahaan perseorangan : 

a. Usaha dimiliki oleh perseorangan 

b. Bentuk pengelolaannya sangat sederhana 

c. Modal yang dikeluarkan relative tidak besar 

d. Kelangsungan bisnis tergantung pemiliknya sendiri 

e. Nilai penjualan dan juga nilai tambah yang diproduksi 

relative lebih kecil 

2. Firma 

Firma adalah Usaha antara dua orang atau lebih 

dengan nama Bersama. Tanggung jawab masing-masing 

anggota firma tidak terbatas, sedangkan keuntungan dan 

kerugian dibagi bersama 

Ciri-ciri Firma : 

a. Didirikan oleh dua orang atau lebih 

b. Pihak yang terlibat sama-sama mengelola perusahaan 

BENTUK-BENTUK 

KEPEMILIKAN 

USAHA 
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A. Pengertian 

Franchise alias waralaba merupakan peluang bagi 

wiraswastawan untuk masuk dalam usaha dengan 

memanfaatkan pengalaman, pengetahuan, dan dukungan dari 

pemberi franchise. Sering wiraswastawan memulai usaha baru, 

kecil kemungkinannya usahanya akan berhasil. Dengan 

franchise, wiraswastawan akan dilatih dan didukung dalam 

pemasaran usaha dan akan menggunakan nama yang telah 

mempunyai citra yang mapan. Orang yang menghadapi situasi 

yang mendesak untuk memiliki usahanya sendiri mungkin akan 

merasa bahwa franchise adalah pemecahan yang paling mudah. 

Akan tetapi terdapat beberapa resiko penting pada hal tersebut 

di atas. Orang yang menawarkan waralaba disebut franchisor, 

sedangkan orang yang membeli waralaba dan diberikan kes- 

empatan untuk masuk dalam usaha baru dengan peluang besar 

untuk berhasil disebut franchisee. 

 

B. Resiko Investasi Waralaba 

Usaha franchising melibatkan banyak resiko yang harus 

diketahui oleh para wiraswastawan sebelum mereka 

mempertimbangkan investasi demikian. Kita mendengar 

McDonald, Kentucky Fried Chiken, namun setiap ada yang 

berhasil tentu ada yang gagal. Usaha franchising membutuhkan 

kerja keras dan tidak cocok untuk orang pasif. Usaha ini 

membutuhkan kerja keras karena keputusan usaha seperti 

WARALABA DAN 

PEMESANAN 

LANGSUNG 
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A. Resiko Usaha Baru 

Risiko adalah sesuatu yang selalu dihubungkan dengan 

kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak 

diduga atau yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, risiko 

adalah kemungkinan kejadian yang merugikan. 

Adapun unsur-unsur yang mempengaruhi besar kecilnya 

suatu risiko, diantaranya sebagai berikut: 

1. Eksposur, yaitu berkaitan dengan peluang 

2. Waktu, yaitu berkaitan dengan jarak atau waktu tempuh 

3. Rentan, yaitu berkaitan dengan tahan lama suatu barang 

Dalam dunia usaha, kita perlu menghitung resiko dalam 

menjalankan sebuah usaha. Menghitung resiko ini terbagi dalam 

beberapa aspek, yakni: melakukan analisis aspek dalam 

keuangan, potensi pasar, produk, pelanggan, pesaing, dan 

bahan baku/bahan produksi. Dibawah ini saya akan 

menjelaskan satu persatu cara melakukan analisis dari beberapa 

aspek tersebut. 

 

B. Melakukan Analisa Aspek 

1. Aspek Keuangan 

Modal/aspek keuangan pada hakekatnya merupakan 

faktor pelengkap dalam kegiatan wirausaha, sedangkan 

salah satu kunci keberhasilan usaha bukan terletak pada 

banyaknya modal, tetapi jumlah modal yang tepat dan 

penggunaan yang tepat. Hal-hal yang dilakukan dalam 

analisis keuangan, yaitu: 

a. Melakukan analisis kepekaan (sensitivity analysis); 

b. Menghitung biaya modal investasi dan modal kerja; 

ANALISA 

RESIKO USAHA 

BARU 



116 

BAB 

11 

 

A. Pengertian 

Investasi yang dilakukan dalam berbagai bidang bisnis 

(usaha) sudah barang tentu memerlukan sejumlah modal (uang), 

di samping keahlian lainnya. Modal yang digunakan untuk 

membiayai suatu bisnis, mulai dari biaya prainvestasi, biaya 

investasi dalam aktiva tetap, hingga modal kerja. 

Untuk memenuhi kebutuhan investasi, modal dapat 

dicari dari berbagai sumber dana yang ada. Sumber dana yang 

dicari dapat dipilih, apakah dengan cara menggunakan modal 

sendiri atau modal pinjaman (modal asing). Penggunaan 

masing-masing modal tergantung dengan tujuan penggunaan 

modal, jangka waktu serta jumlah yang diinginkan perusahaan. 

Masing-masing modal memiliki keuntungan dan kerugian. Hal 

ini dapat dilihat dari segi biaya, waktu, persyaratan untuk 

memperolehnya, dan jumlah yang dapat dipenuhi. 

Masalah yang perlu memperoleh perhatian berkaitan 

dengan perolehan modal adalah masa pengembalian modal 

dalam jangka waktu tertentu. Tingkat pengembalian ini 

tergantung dari perjanjian dan estimasi keuntungan yang 

diperoleh dari masa-masa mendatang. Estimasi keuntungan 

diperoleh dari selisih pendapatan dengan biaya dalam suatu 

periode tertentu. Besar kecilnya keuntungan sangat berperan 

dalam pengembalian dana suatu usaha. Oleh karena itu, perlu 

dibuatkan estimasi pendapatan dan biaya sebelum usaha 

dijalankan. Semua itu tentunya menggunakan asumsi-asumsi 

tertentu yang akhirnyaa akan dituangkan dalam aliran kas (cash 

flow) perusahaan selama periode usaha. 

ASPEK 

KEUANGAN 
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A. Pengertian 

Manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan 

terhadap manajemen manusia. Pendekatan terhadap 

manajemen manusia tersebut didasarkan pada nilai manusia 

dalam hubungannya dengan organisasi. Manusia merupakan 

sumber daya yang penting dalam organisasi, disamping itu 

efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh manajemen 

manusia. 

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian manajemen 

menurut para ahli, yaitu: 

1. Menurut Melayu SP. Hasibuan, manajemen SDM adalah 

ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga 

kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

2. Menurut Mutiara S. Panggabean, manajemen SDM adalah 

proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 

pimpinan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang 

berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, 

pengadaaan, pengembangan, kompensasi, promosi dan 

pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

3. Menurut A.F. Stoner, manajemen SDM adalah suatu 

prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok 

suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang 

tepat untuk ditempatkan pada dan jabatan yang tepat pada 

saat organisasi memerlukannya. 

SUMBER DAYA 

MANUSIA BAGI 

KEWIRAUSAHAAN 
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A. Pengertian Kepemimpinan 

Dalam suatu organisasi, kepemimpinan merupakan salah 

satu faktor utama yang mendukung kesuksesan organisasi 

dalam mencapai tujuan. Banyak ahli yang mencoba untuk 

mendefinisikan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah seni 

mempengaruhi dan mengarahkan orang denan cara kepatuhan, 

kepercayaan, hormat, dan kerja sama yang bersemangat dalam 

mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan merupakan 

fenomena kompleks yang melibatkan tiga hal utama yakni 

pemimpin, pengikut, dan situasi. Fenomena mengenai 

kepemimpinan ini diyakini memiliki pengaruh terhadap 

produktifitas dan kohefisitas kelompok. 

Keberhasilan atau efektifitas kepemimpinan tidak sajalah 

diukur bagaimana memberdayakan bawahannya tapi juga 

kemampuannya menjalankan atau melaksanakan kebijakan 

perusahaan melalui cara atau gaya kepemimpinannya. Pola atau 

gaya kepemimpinan sangat tergantung pada karakteristik 

individu pemimpin menghadapi bawahan berdasarkan 

fungsinya sebagai atasan. 

Tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik, karena 

gaya kepemimpinan haruslah fleksibel dan harus disesuaikan 

dengan perilaku, sistem nilai yang dianut bawahan, situasi 

lingkungan, kematangan dan situasi bawahan. Seorang 

pemimpin yang berhasil dan efektif bila dapat melakukan gaya 

kepemimpinan yang tepat pada situasi yang tepat. Terdapat 

kriteria perilaku kepemimpinan yang dapat menentukan gaya 

kepemimpinan pengusaha adalah: (1) gaya kepemimpinan 

KEPEMIMPINAN 
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A. Pengertian Profesi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan 

bahwa: “Profesi yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi 

pendidikan keahlihan tertentu”. 

“Profesional yaitu sesuatu yang bersangkutan dengan 

profesi, yang memerlukan kepandaian khusus untuk 

menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk 

melakukannya. Profesi Adalah sebuah pilihan yang sadar 

dilakukan oleh seseorang, sebuah ‘pekerjaan’ yang secara 

khusus dipilih, dilakukan dengan konsisten, kontinu ditekuni, 

sehingga orang bisa menyebut kalau dia memang berprofesi 

dibidang tersebut. Sedangkan profesionalisme yang memayungi 

profesi tersebu adalah semangat, paradigma, tingkah laku, 

ideologi yang secara intelek meningkatkan kualitas profesi 

tersebut. “Profesi adalah pekerjaan dari kelompok terbatas 

orang-orang yang memiliki keahlihan khusus yang 

diperolehnya melalui training atau pengalaman lain (Kanter 

2001). Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah 

hidup dengan mengandalkan keahlihan dan keterampilan yang 

tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang 

mendalam (Sonny Keraf 1998). 

Diketahui bahwa defenisi yang diberikan mulai dari yang 

sangat luas sampai ke definisi yang khusus dan terbatas bahwa 

Profesi adalah : 

1. Defenisi yang sangat luas, profesi disamakan dengan 

“pekerjaan” 
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