




i 

 

MEMAHAMI ENTREPRENEURS 
 

 

Dr. Drs. Danang Sunyoto, S.H., S.E., M.M., C.B.L.D.M. 

Witanto Amin Widodo, S.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA 

  



ii 

 

MEMAHAMI ENTREPRENEURS 

 

Penulis  : Dr. Drs. Danang Sunyoto, S.H., S.E., M.M.,  

C.B.L.D.M. 

Witanto Amin Widodo, S.M. 

 

Editor  : Magister Alfatah Kalijaga, S.T., M.T., C.G.L. 

 

Desain Sampul : Eri Setiawan 

 

Tata Letak : Rizki Rose Mardiana 

 

ISBN  : 978-623-487-514-0 

 

Diterbitkan oleh: EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2022 

ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH 

NO. 225/JTE/2021 

 

Redaksi: 

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari 

Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992 

 

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com 

 

Cetakan Pertama : 2022 

 

All right reserved 

 

 

 

Hak Cipta dilindungi undang-undang 

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh 

isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, 

termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman 

lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit. 

  



iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Pertama-tama kami mengucapkan syukur kehadirat Tuhan 

Yang Maha Esa yang telah memberikan banyak peluang untuk 

menulis buku ini tanpa suatu halangan yang berarti, dengan 

harapan buku ini dapat dipelajari dan dimanfaatkan sebaik dan 

sebanyak mungkin oleh para mahasiswa yang menimba ilmu 

kesehatan maupun para praktisi kesehatan sebagai salah satu  

bahan acuan dalam pembelajaran mengenai kewirausahaan 

khususnya dan tentang bisnis atau usaha pada umumnya. 

Buku Memahami Entrepreneurs ini disusun dengan ringkas, 

padat dan dengan bahasa lugas serta mudah dimengerti oleh para 

pembaca. Pada intinnya bahwa pembelajaran kewirausahaan perlu 

ditanamkan kepada siapapun dan dalam bidang apapun semenjak 

awal, sehingga pada proses berikutnya telah tertanam jiwa 

wirausaha atau jiwa bisnis yang kuat dan fleksibel disesuaikan 

dengan bidang minat bisnis yang akan dilakukan. Sementara itu 

suatu negara dikatakan perekonomiannya relatif kuat atau baik jika 

sebanyak 2% dari total penduduknya mempunyai pekerjaan 

berwirausaha. Dengan demikian negara Indonesia dengan total 

penduduk kurang lebih sebanyak 270 juta jiwa, berarti 2% nya 

sebanyak 5,4 juta jiwa harus berwirausaha, sehingga dapat 

menopang perekonomian negara dalam hal ini ekonomi 

masyarakat menjadi kuat. Namun dalam kenyataannya negara 

Indonesia saat ini baru mempunyai sekitar 1 juta lebih orang 

berwirausaha, jadi masih dibutuhkan wirausahawan sebanyak 

kurang lebih 4,4 juta orang. Berdasarkan hitungan kasar tersebut 

berarti masih dibutuhkan banyak wirausahawan baru dengan 

berbagai macam bidang bisnis yang diminati. 
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A. Tentang Kewirausahaan 

1. Pengertian Kewirausahaan 

Telah kita ketahui bahwa semakin lama kita mendapati 

bahwa lapangan pekerjaan semakin sulit kita dapatkan, 

sehingga banyak sekali terjadi penggangguran. Oleh karena 

itu melalui Instruksi Presiden No. 4 tahun 1995 Pemerintah 

menghimbau agar para generasi muda menumbuhkan 

semangat kepeloporan untuk menjadi wirausahawan. Dalam 

lampirannya tentang Gerakan nasional memasyarakatkan 

dan membudayakan kewirausahaan (GNMMK), dimana 

kewirausahaan adalah semangat, sikap perilaku, dan 

kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau 

kegiatan yang mengarah pada upaya cara kerja, teknologi 

dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam 

rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan 

keuntungan yang lebih besar. 

Berikut ini diuraikan pengertian kewirausahaan dan 

Wirausaha : 

a. Menurut Zimmerer (1996), kewirausahaan adalah suatu 

proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam 

memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk 

memperbaiki kehidupan, atau kewirausahaan adalah 

mental dan sikap jiwa yang selalu aktif berusaha 

meningkatkan hasil karyanya dalam arti meningkatkan 

penghasilan 

PERILAKU DAN 

KARAKTERISTIK 

WIRAUSAHA 
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A. Pengertian Kerja Prestatif 

Seorang wirusaha yang ingin berhasil didalam usahanya 

salah satunya harus memiliki modal dasar berbuat dan bekerja 

prestatif. Prestatif (selalu ingin tahu) disini artinya bahwa 

wirausaha selalu berambisi untuk maju disegala bidang. Apalagi 

dalam era memasuki milenium ketiga yag mempunyai ciri-ciri: 

persaingan bebas, perubahan yang semakin cepat, dan derasnya 

arus informasi yang makin mengglobal yang tanpa batas negara. 

Hakekat persaingan bebas adalah persaingan disegala 

bidang ada 3 kemungkinan ialah menang, bertahan atau tergilas. 

Sehingga akibatnya kalau negara kita tidak siap menghadapinya 

maka akan menjadi pelayan atau budak di negeri sendiri. 

Menurut Stephen Covey dalam bukunya )LUVW�7KLQJ·V�)LUVW�ada 

empat sisi potensial yang dimiliki manusia untuk maju yaitu : 

1. Self awarenss atau sikap mawas diri 

2. Conscience atau mempertajam suara hati 

3. Independent Will atau pandangan independent untuk bekal 

bertindak 

4. Creative Imagination atau berpikir mengarah ke depan untuk 

memecahkan masalah dengan imajinasi serta adaptasi yang 

tepat. 

Menurut Zimmerer, karakteristik wirausahawan yang 

berhasil karena bekerja secara prestatif adalah sebagai berikut : 

1. Memiliki komitmen tinggi terhadap tugasnya atau 

pekerjaannya 

2. Mau bertanggung jawab. 

PERILAKU 

KERJA 

PRESTATIF 
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A. Pengertian Risiko 

Yang dimaksud risiko adalah kemungkinan menderita 

kerugian yang tidak dapat dipisahkan dengan operasi 

perusahaan atau dampak atau akibat dari suatu keputusan yang 

diambil dalam memecahkan masalah yang telah dibuat. Risiko 

timbul karena adanya ketidakpastian pada masa yang akan 

datang sehingga makin lama masa yang akan datang, maka 

makin besar tingkat ketidakpastian tersebut. Mengenai 

pengertian risiko ada beberapa pendapat yaitu : 

1. Menurut Arthur William dan Ricahard MH. 

Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat 

terjadi selama periode tertentu. 

2. Menurut A.Abas Salim 

Risiko adalah ketdaktentuan yang mungkin 

melahirkan poeristiwa kerugian (loss). 

3. Menurut Herman Darmawi 

Risiko adalah probabilitas suatu ahsil yang berbeda 

dengan yang diharapkan atau merupakan penyebaran atau 

penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. 

4. Menurut Soekarto 

Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu 

peristiwa. 

 

RISIKO 

USAHA 
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A. Pengertian Pembuatan Keputusan 

1. Pengertian keputusan 

Pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang 

harus selalu dilakukan oleh seorang wirausaha, karena setiap 

langkah yang akan dilakukan oleh wirausaha memerlukan 

proses pemikiran yang membutuhkan waktu panjang 

tergantung dari banyak dan sedikitnya alternatif yang 

tersedia. Semakin banyak alternatif yang tersedia maka akan 

semakin sulit dalam mengambil keputusan. Pengertian 

membuat keputusan (decision making) adalah suatu proses 

memilih alternatif tertentu dari beberapa alternatif yang ada. 

2. Jenis-jenis keputusan 

Jenis keputusan dalam sebuah organisasi dapat 

digolongkan berdasarkan banyaknya waktu yang diperlukan 

untuk mengambil keputusan dan pada bagian organisasi 

mana keputusan tersebut difokuskan. Secara garis besar 

keputusan digolongkan menjadi dua yaitu : 

a. Keputusan rutin 

Keputusan rutin adalah keputusan yang sifatnya 

rutin dan berulang-ulang serta biasanya telah 

dikembangkan cara tertentu untuk mengendalikannya. 

Contoh : Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) oleh pemerintah. 

b. Keputusan tidak rutin 

Keputusan tidak rutin adalah keputusan yang 

diambil pada saat-saat khusus dan tidak bersifat rutin 

PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN 

BERWIRAUSAHA 
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A. Pengertian Jiwa Kepemimpinan 

1. Pengertian jiwa kepemimpinan 

Pengertian jiwa kepemimpinan adalah jiwa dan watak 

seseorang yang mampu menggerakkan dan menumbuhkan 

kemampuan karyawan lewat bimbingan, arahan dan 

dorongan untuk bekerjasama secara efektif untuk mencapai 

tujuan bersama. Ada tiga variabel utama yang tercakup 

dalam kepemimpinan yaitu: 

a. Kepemimpinan melibatkan orang lain seperti bawahan 

atau para pengikut seorang wirausaha akan berhasil 

apabila dia berhasil memimpin karyawannya atau 

pembantu-pembantunya yang mau bekerjasama dengan 

dia untuk memajukan perusahaan. Jadi wirausaha harus 

pandai merangkul dan melibatkan para karyawan dalam 

segala aktivitas perusahaan. 

b. Kepemimpinan menyangkut distribusi kekuasaan. Para 

wirausaha mempunyai ototitas untuk memberikan 

sebagian kekuasaan kepada seorang karyawan diangkat 

menjadi pemimpin pada bagian-bagian tertentu. 

c. Kepemimpinan menyangkut penanaman pengaruh 

dalam rangka mengarahkan para bawahan. Seorang 

wirausaha tidak hanya mengatakan apa yang harus 

dilakukan oleh karyawan tetapi juga harus mampu 

memajukan perusahaan. Seorang wirausaha harus dapat 

memberi contoh yang baik bagaimana melaksanakan 

pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan. 

JIWA 

KEPEMIMPINAN 

WIRAUSAHAWAN 



74 

 

BAB 

6 
 

A. Pengertian Konflik 

Kata konflik sangat sering dikonotasikan dengan sesuatu 

yang negatif. Pada sebuah organisasi seorang pemimpin akan 

dinilai berhasil jika dia mampu mengatasi konflik atau 

meniadakan konflik yang terjadi. Namun sebenarnya konflik 

yang terjadi belum tentu semua mendatangkan negatif atau 

kerugian, bahkan dengan konflik tidak jarang membawa 

suasana organisasi yang dinamis dan berkembang. Konflik 

membawa kerugian atau manfaat tergantung pada 

pengelolaannya. 

Pengertian konflik adalah ketidaksetujuan antara dua 

atau lebih anggota organisasi atau kelompok-kelompok dalam 

organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan 

sumber daya yang langka atau terbatas secara bersama-sama, 

atau harus menjalankan kegiatan bersama-sama atau karena 

mereka mempunyai status, tujuan, nilai-nilai dan persepsi yang 

berbeda. Anggota organisasi yang mengalami ketidaksepakatan 

tersebut mencoba untuk menjelaskan duduk persoalan dari 

pandangan mereka. Perlu disadari bahwa konflik berbeda 

dengan persaingan. Dalam persaingan dua pihak tidak bisa 

mencapai tujuan secara serentak dan mereka tidak bisa saling 

menggangu. Sebagai contoh, seorang manajer penjualan 

berusaha untuk bekerja dengan lebih baik, menjadi pihak yang 

pertama kali bisa mencapai kuota, tetapi bila ada kesempatan 

untuk mengganggu dan bila kesempatan tersebut digunakan 

maka akan timbul konflik. 

MENGELOLA 

KONFLIK DALAM 

BERWIRAUSAHA 
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A. Pengertian Peluang Usaha 

Peluang usaha adalah kesempatan yang harus diambil 

oleh seorang wirausahawan untuk mewujudkan atau 

melaksanakan suatu usaha dengan keberanian mengambil 

risiko. Peluang usaha bukanlah datang sendiri tetapi seorang 

wirausaha harus sanggup dan mampu menemukan tindakan 

yang tepat dan layak untuk mewujudkan peluang tersebut 

sebagai suatu kenyataan dengan kreatifitas dan inovasi. 

1. Identifikasi Peluang Pasar 

Untuk mengetahui besar kecilnya peluang pasar yang 

ada, dapat dilakukan identifikasi peluang pasar dengan 

langkah sebagai berikut: 

a. Mengamati kebutuhan apa yang paling banyak 

diperlukan oleh masyarakat. 

b. Kapan saja konsumen membutuhkan produk, apakah 

setiap saat atau sering dibutuhkan, kadang-kadang 

dibutuhkan atau jarang dibutuhkan. 

c. Memperhatikan karakteristik konsumen berdasarkan 

jenis kelamin, usia konsumen, pekerjaan maupun 

pendidikan. 

d. Bagaimana data beli konsumen, apakah termasuk 

konsumen yang mempunyai pendapatan tinggi, 

menengah, atau rendah. 

e. Memperhatikan apakah pasar banyak pesaing atau tidak, 

jika ada pesaing, peluang pasar apa yang belum digarap 

oleh pesaing. Bagi usaha baru dan kecil lebih baik 

PELUANG 

USAHA 
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A. Perencanaan Produk 

Sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen atau 

masyarakat atas suatu produk, berusaha untuk mendapatkan-

nya dengan sumber daya yang terbatas dengan cara pertukaran 

maupun transaksi jual beli. Cara pertukaran merupakan cara 

memperoleh suatu produk yang diinginkan masing-masing 

pihak satu yang membutuhkan produk dengan pihak lain yang 

memerlukan produk pengganti. Dengan nilai produk yang 

hampir sama atau sama, mereka kemudian melakukan 

pertukaran. 

Jika transaksi jual beli produk lebih cenderung kepada 

tawar menawar antara penjual dan pembeli. Mereka sama-sama 

mempiunyai kebutuhan dan keinginan yang harus segera 

dipenuhi. Pembeli memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui 

produk, penjual memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui 

harga (uang) untuk mendapatkan laba. Jadi motivasi mereka 

bertransaksi jual beli mengalami perbedaan. Tetapi secara 

fungsional, kedua pihak pembeli dan penjual sama-sama 

mempunyai kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi. 

Namun kebijaksanaan produk mengikuti perkembangan yang 

hidup di dalam masyarakat, mengikuti selera yang sudah 

tumbuh, agar dapat menentukan dan membuat produk yang 

digemari masyarakat atau konsumen potensial secara terus 

menerus. Tidak jarang suatu perusahaan dapat berhasil dengan 

periklanannya menarik para pembeli, tetapi pembelian hanya 

PERENCANAAN 

PRODUK DAN 

PRODUKSI 
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A. Pasar dan Pemasaran 

Sebuah pasar terdiri dari pelanggan potensial dengan 

kebutuhan dan keinginan tertentu yang mungkin mau dan 

mampu untuk ambil bagian jual beli guna memuaskan 

kebutuhan dan keinginan tersebut. Karena itu besar kecilnya 

suatu pasar tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan 

kebutuhan, mempunyai sumber daya yang menarik bagi orang 

lain dan mau menyediakan sumber daya tersebut untuk 

memperoleh apa yang mereka inginkan. 

Pemasaran disini berarti kegiatan manusia yang 

berlangsung dalam kaitannya dengan pasar atau berarti bekerja 

dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran yang potensial 

dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan 

manusia. Jadi pengertian pemasaran adalah suatu proses sosial 

dan melalui proses itu individu-individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

cara menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai 

dengan individu dan kelompok lain. Sedangkan pemasar adalah 

seorang yang berusaha memperoleh sumber daya dari orang 

lain dan mau menawarkan sesuatu yang bernilai sebagai 

imbalannya. Pemasar berusaha memperoleh tanggapan dari 

pihak lain, baik untuk menjual sesuatu atau membeli sesuatu. 

Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, 

penerapan dan pengendalian terhadap program yang dirancang 

untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan 

pertukaran dan hubungan yang menguntungkan dengan pasar 

PASAR DAN 

PEMASARAN 
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Pendirian suatu usaha sebaiknya juga dibarengi dengan 

perencanaan keuangan usaha atau yang lebih dikenal dengan 

modal usaha. Modal usaha dapat berasal dari modal sendiri dan 

atau modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari 

kemampuan individu dan atau kelompok untuk membiayai 

usahanya. Modal sendiri dapat berupa uang tunai atau aktiva (alat 

transportasi, gedung atau tempat usaha). Sedangkan modal asing 

adalah modal yang berasal dari orang atau lembaga lain, misalnya 

pinjaman di bank atau pinjaman dari orang lain. 

 

A. Pengertian Kredit 

Kita semua sudah mengetahui secara baik mengenai 

istilah kredit. Dalam keseharian kata kredit banyak kita jumpai 

dalam usaha yang menawarkan produknya. Misal  iklan di 

media massa atau surat kabar, majalah dan di media elektronik. 

Atau kredit oleh pengusaha dapat dijadikan salah satu sumber 

dana untuk keberlangsungan dan pengembangan usahanya.  

Sebenarnya istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu 

credere yang berarti kepercayaan (truth atau faith). Oleh karena itu 

yang menjadi dasar dari kredit adalah kepercayaan antara 

kreditur dengan debitur yaitu berupa pengembalian atau 

angsuran selama periode waktu tertentu disertai balas jasa 

sesuai dengan ketentuan berlaku saat itu. Menurut Raymond 

P.Kent dalam bukunya Money and Banking, pengertian kredit 

adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk 

melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu 

KEUANGAN 

USAHA 
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