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KEWIRAUSAHAAN

Manusia memiliki kesempatan untuk mengubah nasibnya. Hal itu dapat terjadi karena manusia mampu
bertindak dan melakukan sesuatu yang mendatangkan keuntungan. Banyak orang di sekeliling kita yang
dalam waktu relatif singkat telah menjadi orang kaya. Banyak orang seperti mendapat mukjizat karena
dalam waktu yang tidak begitu lama telah sukses sebagai pengusaha. Pertanyaan sekarang adalah, "Tipe
orang seperti apakah mereka yang sukses tersebut?" Jawabannya adalah tipe orang yang berani memulai
usaha, dapat mengatasi masalah, dan berani menanggung risiko, serta ciri-ciri keunggulan lainnya. Orang
yang memiliki tipe seperti itu dikenal sebagai orang yang sukses berwirausaha. Pembahasan berikut ini
akan menguraikan beberapa hal yang berhubungan dengan kewirausahaan

A. WIRAUSAHA DAN WIRAUSAHAWAN
Peran sumber daya manusia dalam membangun perekonomian suatu negara sangat menentukan.
Manusia bukan hanya sebagai objek pembangunan, tapi sekaligus sebagai subjek pembangunan. Sebagai
subjek, manusia merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi setiap aktivitas
pembangunan yang ada. Sebaliknya, sebagai objek, manusia merupakan salah satu bagian yang menjadi
sasaran pembangunan itu sendiri. Dalam kedua kedudukan inilah kewirausahaan sumber daya manusia
dibutuhkan.

1. Pengertian Wirausaha dan Wirausahawan
Istilah wirausaha identik dengan wiraswasta. Kata wiraswasta berasal dari wira yang berarti

utama, gagah, luhur, berani atau teladan; swa berarti sendiri; sta berarti berdiri; dan swasta berarti berdiri
di atas kaki sendiri. Bertolak dari asal kata tersebut di atas, wirausaha dapat diartikan sebagai suatu
keberanian untuk memulai suatu usaha atas kekuatan diri sendiri. Pengertian diri sendiri bukan berarti
bahwa seseorang bekerja sendirian, tetapi lebih menekankan pada ciri dan watak kemandirian dalam
menjalankan usaha.

Vernon A. Musselman dan John H. Jackson mengatakan bahwa wirausaha (wiraswasta) adalah
menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha untuk memulai suatu perusahaan dan
menjadikannya berhasil. Dalam definisi itu ada kata mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha. Jadi,
dalam konsep wirausaha terdapat kemauan menanggung risiko dan keberanian memulai usaha.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seorang wirausaha (wirausahawan) adalah orang yang
pandai mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan
produk baru, memasarkan produk baru, dan mengatur permodalan perusahaan.

Menurut Encyclopedia of Americana, entrepreneur (wirausahawan) didefinisikan sebagai
seseorang yang berani mengambil risiko dengan menyatukan berbagai fungsi produksi, termasuk modal,
bahan baku, tenaga kerja, dan menerima imbalan dalam bentuk laba dari nilai pasar yang dihasilkannya.

Joseph A. Schumpeter dalam bukunya The Theory of Economic Development mengartikan
wirausahawan sebagai orang yang memiliki respons kreatif terhadap lingkungan perekonomian, yang
membuatnya sebagai pusat dari pengembangan bahan baku. Pada bukunya yang lain yaitu Capitalism,
Socialism, and Democracy, Joseph A. Schumpeter memberi arti wirausahawan sebagai orang yang selalu
mencoba dan melakukan kemungkinan peluang bisnis yang baru dan belum pernah dicoba sebelumnya
Peluang itu adalah memproduksi komoditas baru atau komoditas lama dengan cara baru, mengorganisasi
ulang sebuah industri dan membuka pasar baru atau mengeksploitasi penemuan baru. Menurutnya,
wirausaha memiliki fungsi utama sebagai inovator.

Seorang wirausaha (wirausahawan) memiliki fungsi sebagai inovator, yaitu tindakan seseorang
yang mengadakan aplikasi praktik terhadap hasil penemuan baru (inventaris). Inovator berbeda dengan
inventor. Inventor adalah tindakan yang menemukan atau menciptakan sesuatu yang sama sekali baru.
Wirausahawan adalah orang yang pandai menangkap peluang dan berani menanggung risiko, sanggup
bekerja keras, percaya diri, memiliki bakat untuk memimpin, haus akan prestasi, berorientasi pada tugas
dan hasil, serta mudah membuat penyesuaian dalam menjalankan usaha.

Menurut Geoffrey G. Meredith, wirausahawan adalah orang yang mempunyai kemampuan
melihat dan menilai kesempatan kesempatan usaha (bisnis), mengumpulkan berbagai sumber daya yang
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dibutuhkan guna mengambil keuntungan darinya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan
bahwa dia akan sukses.

Dari beberapa definisi atau pengertian dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa
wirausahawan adalah orang yang pandai menangkap peluang dan berani menanggung risiko, sanggup
bekerja keras, percaya diri, memiliki bakat untuk memimpin, haus akan prestasi, berorientasi pada tugas
dan hasil, serta mudah membuat penyesuaian dalam menjalankan usaha.

2. Peran Wirausahawan dalam Perekonomian
Peran sumber daya manusia (SDM) sangat dominan dalam menentukan keberhasilan dan

kemajuan suatu bangsa dibandingkan dengan pengaruh sumber daya alam yang melimpah. Sebagai
contoh adalah Jepang. Jepang miskin dalam pemilikan sumber daya alam, tetapi Jepang dapat tumbuh
menjadi negara raksasa dibidang ekonomi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena mutu
sumber daya manusia Jepang secara rata-rata jauh lebih unggul dibandingkan masyarakat negara lainnya.
Kemajuan yang luar biasa di Jepang didapat melalui orang-orang berjiwa wirausaha yang ulet. Perusahaan
yang dikelola mula-mula berskala kecil, kemudian berubah menjadi perusahaan menengah dan akhirnya
menjadi perusahaan raksasa.

Para wirausahawan mempunyai peranan penting dalam menggairahkan kegiatan perekonomian.
Mereka berusaha mencari terobosan baru dalam menghasilkan suatu barang. Dalam proses produksi,
mereka tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga bisa memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat
luas. Para pekerja pun mendapatkan gaji yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam
rangka mencapai kemakmuran. Para wirausahawan juga berperan dalam upaya meningkatkan
pendapatan nasional. Mereka bisa menyumbang kenaikan pendapatan nasional melalui berbagai
komoditas yang berhasil diekspor dan pembayaran pajak kepada pemerintah.

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa wirausaha mempunyai kontribusi yang tidak kecil
terhadap pertumbuhan ekonomi. Stoner (1995) dan Burch (1986) menyebutkan dampak rasio ekonomis
dari wirausaha adalah sebagai berikut.
1. Menciptakan lapangan kerja.
2. Meningkatkan kualitas hidup.
3. Meningkatkan pemerataan kehidupan.
4. Memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya usaha.
5. Meningkatan kesejahteraan pemerintah melalui program peningkatan pendapatan pajak.

B. BIDANG USAHA KEGIATAN WIRAUSAHA
Hidup ini selalu dihadapkan pada berbagai pilihan. Apalagi kegiatan dalam menjalankan perusahaan yang
baru. Setiap orang harus benar-benar memikirkan bidang usaha mana yang dapat dimasuki. Beberapa hal
berikut sangat berguna bagi wirausahawan untuk merencanakan dan menjalankan usahanya.
 Peluang usaha untuk berkembang pada usaha yang dimulai.
 Pemahaman mendalam tentang bidang usaha yang akan digeluti.
 Informasi tentang pesaing dan calon pesaing pada bidang usaha tersebut.
 Perkiraan pasar yang akan dimasuki dan kesempatan pada pasar tersebut.
 Peluang untuk mendapat dana yang digunakan.
 Peluang untuk mendapat tenaga kerja dalam menjalankan usaha.
 Penentuan lokasi kegiatan usaha dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan.
 Ketersediaan jadwal kegiatan yang akan dilakukan.
 Pemahaman terhadap lingkungan tempat usaha.
Masih banyak hal yang perlu dipahami sebelum memulai usaha, tetapi setidaknya sedikit hal-hal di atas
dapat membantu seorang wirausahawan untuk memulai suatu usaha. Informasi yang lebih khusus tentu
disesuaikan dengan bidang usaha yang dimasuki. Bidang usaha yang akan dimasuki dapat dikategorikan
atas dua bagian, yaitu bidang usaha formal dan bidang usaha informal.

1. Bidang Usaha Formal
Persiapan untuk memasuki bidang usaha formal harus benar benar mempertimbangkan segala

hal yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Perlu dilihat kemampuan menyediakan modal,
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merekrut pekerja, bentuk organisasi, target penjualan, jumlah laba, dan hal-hal lain yang berhubungan
dengan usaha tersebut. Usaha formal adalah usaha yang membutuhkan syarat-syarat tertentu agar dapat
melakukan kegiatan usaha. Usaha formal dapat berbentuk firma, perseroan komanditer, PT, dan bentuk
usaha lainnya yang memerlukan akta atau izin. Secara umum, kegiatan usaha yang bergerak pada sektor
formal membutuhkan kerja sama dengan orang lain. Berbagai kegiatan wirausaha sektor formal adalah
kontraktor, usaha angkutan, biro perjalanan dan ekspedisi

Ciri-ciri bidang usaha formal adalah sebagai berikut.
 Usahanya memiliki izin.
 Usahanya membutuhkan modal relatif besar.
 Adanya keharusan membayar pajak.
 Secara umum keuntungan yang diperoleh besar.
 Pembukuan dilakukan secara teratur karena transaksinya anyak dan perlu dianalisis.
 Kegiatan usaha lebih banyak dilakukan di daerah perkotaan.

2. Bidang Usaha Informal
Usaha formal adalah suatu sektor perekonomian masyarakat yang omzetnya tidak besar dan

umumnya tidak memiliki izin. Dinegara yang sedang berkembang seperti Indonesia, wirausahawan yang
terjun di sektor informal sangat banyak. Contoh: pedagang kaki lima, tukang tambal ban, dan warung
masakan Padang.

Ciriciri usaha informal adalah sebagai berikut.
 Tidak memerlukan modal besar.
 Kebanyakan tidak memiliki izin usaha.
 Peralatan-peralatan yang digunakan masih sederhana.
 Tidak membayar pajak.
 Barang-barang yang dihasilkan relatif murah.
 Administrasi atau pembukuannya masih sederhana.

C. PENELITIAN KEGIATAN WIRAUSAHA
Teori yang kamu diterima di kelas perlu lebih jelas dan lebih dipahami dengan mengamati sendiri kegiatan
wirausaha di lingkungan setempat. Karena itulah kamu perlu melakukan suatu penelitian tentang
keberhasilan dan kegagalan para wirausahawan. Untuk melakukan penelitian itu, perlu diperhatikan
langkah langkah berikut.

1. Membuat Persiapan
Untuk mendapat hasil yang baik, perlu dibuat suatu persiapan yaitu mengurus perizinan dari perusahaan
yang akan dikunjungi (jika berbentuk perusahaan), dan pemberitahuan sebelum kunjungan jika usaha
tersebut berbentuk usaha kecil perseorangan. Di samping itu, perlu ditetapkan hal-hal yang menjadi
target atau hasil yang ingin dicapai melalui kunjungan tersebut.

2. Langkah-Langkah Pelaksanaan Penelitian
Adapun langkah-langkah pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut.
 Membentuk kelompok penelitian.
 Membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat kunjungan. Berbagai pertanyaan yang

bisa diajukan dalam kunjungan pada perusahaan/usaha wirausahawan sukses antara lain menyangkut
masalah-masalah berikut.
a. Tujuan pendirian usaha/perusahaan.
b. Tahun berdirinya usaha/perusahaan.
c. Jumlah modal awal perusahaan/usaha dan kondisi keuangan terakhir.
d. Produk jasa yang dihasilkan.
e. Sistem organisasi yang diterapkan.
f. Hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan/usaha.
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g. Rencana pengembangan perusahaan.
h. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi.
i. Jumlah karyawan perusahaan.
j. Peranan perusahaan dalam rangka memajukan masyarakat sekitarnya.

Adapun penelitian tentang kegagalan para wirausahawan dapat dilakukan pada perusahaan/usaha
yang masih eksis maupun pada wirausahawan yang sudah tidak menggeluti bisnisnya. Untuk
perusahaan yang masih eksis, poin-poin pertanyaan di atas dapat digunakan. Adapun untuk
wirausahawan yang sudah tidak menjalanan bisnisnya, pertanyaan yang dapat diajukan harus
ditambahkan sebagai berikut.
a. Tahun terakhir usaha (tahun penutupan usaha).
b. Alasan penutupan usaha.
c. Kegiatan setelah menutup usaha.

 Melaksanakan diskusi-diskusi kelompok untuk membahas temuan-temuan di lapangan.
 Tiap kelompok membuat kesimpulan dari materi yang diperoleh di lapangan.
 Membacakan hasil kesimpulan kelompok.
 Diskusi dan tanya jawab antarkelompok.
 Pembuatan laporan hasil kunjungan

3. Pembuatan Laporan
Seperti halnya kunjungan ilmiah lainnya, setiap peserta kunjungan ke badan usaha ini diwajibkan untuk
membuat laporan. Sebuah laporan yang baik adalah laporan yang jelas dan bisa dipahami orang lain
dengan mudah. Dengan demikian, pada pembaca dengan mudah menemukan permasalahannya
sekaligus mengambil keputusan yang tepat tentang pemecahannya, sehingga benar-benar berhasil.
Laporan juga hams imajinatif, lengkap, dan menarik. Pembuat laporan harus mengetahui dengan benar
siapa pembacanya, mengemukakan permasalahan secara lengkap sehingga tidak terdapat hal-hal penting
yang terlewatkan serta menyajikan laporan secara menarik sehingga mengundang orang untuk
membacanya.
Beberapa hal yang harus ada dalam laporan kunjungan ke badan usaha adalah sebagai berikut.

a. Halaman judul
Halaman judul merupakan bagian perkenalan. Oleh karena itu, halaman judul dibuat secara
ringkas namun mencakup materi yang akan dilaporkan. Halaman judul biasanya berisi hal-hal
berikut.
(1) Topik laporan.
(2) Badan atau orang yang akan menerima laporan.
(3) Badan atau orang yang membuat laporan.
(4) Tanggal laporan.

b. Surat penyerahan
Surat penyerahan biasanya merupakan kata pengantar yang berisi fakta-fakta yang diperlukan
untuk membangkitkan perhatian pembaca terhadap laporan yang dibuat. Selain itu, surat
penyerahan juga berisi ucapan terima kasih dari pembuat laporan kepada yang berkepentingan
serta pernyataan harapan akan manfaat laporan tersebut bagi pembacanya.

c. Daftar isi
Daftar isi merupakan rekapitulasi dari semua bagian penting dari laporan. Dengan membaca
bagian ini, pembaca dengan cepat akan mengetahui isi laporan tersebut.

d. Pendahuluan
Umumnya, bagian pendahuluan berisi tiga hal berikut.
(1) Latar belakang yang berisi alasan pemilihan masalah dan manfaat yang ingin dicapai melalui

pembuatan laporan tersebut.
(2) Tujuan laporan yang umumnya adalah sebagai berikut.

a. Mengatasi masalah.
b. Mengetahui perkembangan suatu masalah atau perusahaan.
c. Menemukan cara atau teknik baru.

www.yandriana.wordpress.com


Ringkasan Materi Kewirausahaan untuk UTS | Hal : 5

www.yandriana.wordpress.com

(3) Metode yang berkaitan dengan cara-cara mendapatkan dan mengolah data laporan tersebut.
e. Isi laporan

Isi laporan merupakan inti dari laporan yang disusun. Pada bagian ini, dihadirkan tabel-tabel atau
angka baik yang terjalin dalam teks maupun yang dilampirkan pada bagian akhir laporan.

f. Kesimpulan dan saran
Bagian ini menjadi penting karena kadang-kadang penerima laporan tidak membaca keseluruhan
laporan baik akibat kesibukannya, alasan keterbatasan waktu, maupun alasan urgensi
(pentingnya) tindakan yang hams segera diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk itu
bagian kesimpulan dan saran harus berisi uraian ringkas, jelas, dan padat. Bagian ini berisi latar
belakang masalah, masalah, dan alternatif pemecahan masalah yang ditawarkan pembuat
laporan.

g. Bagian pelengkap
Umumnya, sebuah laporan disertai bagian pelengkap yang berisi antara lain lampiran data
biografi, surat tugas, dan peta untuk menguatkan hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian
terdahulu.

D. PERENCANAAN BISNIS WIRAUSAHA
Riset membuktikan bahwa, sebelum menjalankan bisnis, para wirausahawan yang sukses biasanya
merencanakan dengan lebih seksama dibandingkan dengan wirausahawan yang gagal. Rencana bisnis
adalah kerangka langkah demi langkah tentang bagaimana perusahaan menerjemahkan gagasan menjadi
kenyataan. Sebuah rencana bisnis juga memberikan informasi kepada investor (penyandang dana)
tentang bisnis baru tersebut. Para wirausahawan harus menjawab pertanyaan berikut ini dalam rencana
bisnisnya.

1. Jenis Bisnis Apa yang Harus Saya Jalankan?
Seseorang menjadi wirausahawan karena berbagai alasan. Ada yang ingin menjalankan hobi,

mengatasi kesulitan keuangan, atau karena menjalankan bisnis keluarga. Ada pula yang melihat
keuntungan yang dapat dimiliki jika menjalankan sebuah bisnis.

Ketika memulai bisnis, calon wirausahawan harus mulai dengan meneliti kemampuan, keinginan,
dan kerabat yang dapat membantu kita mewujudkan tujuan masa depan perusahaan. Ia arus menguji
berbagai alternatif secara seksama dalam hal penerimaan yang diinginkan, investasi awal yang
dibutuhkan, dan ketatnya persaingan. Untuk memperoleh gagasan, ia bisa membaca berbagai majalah
atau tabloid bisnis, atau menjelajah internet.

Calon wirausahawan harus memulai bisnis dengan memberi nilai (bobot) berbagai pilihan yang
ada berdasarkan keuntungan dan kerugiannya. Dalam memutuskan untuk memulai bisnis, ia harus
mempertimbangkan hal-hal berikut.

 Apakah bisnis dapat dijalankan secara bertahap atau dengan investasi terbatas?
 Apakah bisnis bisa dijalankan dari rumah?
 Apakah bisnis bisa dijalankan setelah pulang kerja?
 Seberapa besar kita memerlukan bantuan orang lain, misalnya untuk menjawab telepon dari

pelanggan?

2. Di Mana dan Siapakah Pasar Barang dan Jasa yang Akan Saya Hasilkan?
Teknik peramalan bisnis (forecasting) adalah teknik yang tepat untuk merencanakan sebuah

bisnis Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah teknik skenario. Teknik ini diperkenalkan oleh
Herman Kahn dan Anthony Weiner dalam bukunya The Year 2000. Dalam teknik ini, diramalkan berbagai
kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. Tujuan teknik ini adalah untuk menjawab pertanyaan
seperti: Lingkungan masa depan seperti apakah yang akan dihadapi oleh perusahaan? Bagaimana
berbagai situasi itu terjadi di masa depan? Strategi apakah yang diperlukan untuk mencegah, mendorong,
atau mengatasi persoalan di masa depan ini? Skenario biasanya dikembangkan untuk berbagai
kemungkinan di masa depan selama lima hingga dua puluh tahun mendatang. Tiga bentuk skenario yang
diperlukan adalah skenario yang paling mungkin terjadi (most-likely scenario), skenario yang tidak
diinginkan terjadi (pessimistic scenario), dan skenario yang paling diinginkan terjadi (optimistic scenario).
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Pasar adalah hal yang mutlak ada jika seseorang ingin menjalankan bisnis. Tanpa pasar, tentu saja
tidak ada yang akan membeli barang atau jasa yang kita tawarkan. Oleh karena itu, aspek pasar harus
diperhitungkan dalam skenario. Di sini, diperlukan riset pemasaran. Riset pemasaran yang tepat bisa
dalam bentuk menanyakan pendapat para responden, misalnya teman atau kerabat tentang bisa atau
tidaknya barang atau jasa yang kita tawarkan dijual.

3. Berapakah Biaya untuk Menjalankan Bisnis, dan dari Manakah Saya Mendapatkan Uangnya?
Rencana bisnis harus pula mengidentifikasi biaya pembukaan bisnis (seperti biaya pengurusan

perizinan). Biaya yang harus dianalisis juga meliputi biaya yang mungkin terjadi karena operasi
perusahaan selama satu hingga tiga tahun. Wirausahawan harus merencanakan bagaimana mendapatkan
dana untuk menangani biaya ini. Hal ini karena, biaya-biaya tersebut tidak akan bisa ditutup dengan
penerimaan perusahaan pada saat pertama kali beroperasi. Sumber dana bisa berasal dari wirausahawan
sendiri, keluarga, atau teman. Di samping sumber-sumber ini, diperlukan pula rencana bisnis yang tepat
untuk menunjukkan kepada para kreditor dan penyandang dana potensial, seberapa layakkah bisnis
perusahaan kita. Perlu diingat, fokuslah selalu pada potensi pasar! Jangan pernah terkekang oleh sumber
daya (baik dana, peralatan, maupun SDM) yang terbatas. Beberapa wirausahawan sukses bahkan rela
kehilangan sebagian kepemilikannya dengan cara mewaralabakan perusahaannya, demi
mengembangkan perusahaan.

4. Keahlian Apakah yang Saya Butuhkan untuk Menjadi Wirausahawan Sukses?
Pada dasarnya ada dua jenis kemampuan (skill) yang harus dimiliki oleh seseorang agar menjadi
wirausahawan yang sukses, yaitu soft skill dan hard skill.

1. Soft skill yaitu keahlian yang mencakup pola pikir, sifat dan tingkah laku, serta kemampuan
berkomunikasi.
a. Pola pikir

Secara umum, pola pikir seorang wirausahawan selalu berkaitan dengan peluang.
Maksudnya, seorang wirausahawan selalu memiliki keinginan dan semangat yang kuat untuk
mencari peluang-peluang baru. Ia selalu berpikir bagaimana menciptakan sesuatu yang
berbeda dari yang telah ada.

b. Sifat dan tingkah laku
Salah satu kunci untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses adalah memiliki sifat dan
tingkah laku yang baik, seperti mau menerima kritik, suka bertanya, menghindari prasangka
buruk, pandai dalam membuat keputusan, mampu melihat masalah sebagai suatu peluang,
dan cepat tanggap terhadap suatu persoalan.

c. Kemampuan berkomunikasi
Proses komunikasi berperan penting dalam penyampaian gagasan atau informasi yang
dimiliki oleh seorang wirausahawan. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus memiliki
kemampuan berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis, dengan baik. Seseorang dikatakan
memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, apabila gagasan atau informasi yang
disampaikannya dapat diterima oleh orang lain. salah satu cara berkomunikasi yang baik
adalah dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.

2. Hard skill berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, seperti ilmu sosial,
bahasa, dan kemampuan berhitung.

E. CIRI-CIRI WIRAUSAHAWAN SUKSES
Manusia memiliki bermacam karakter. Ada yang merasa cukup puas dengan pekerjaan rutin yang

memberikan penghasilan tetap, walaupun jumlahnya pas-pasan. Tipe manusia yang demikian jika terjun
menjadi wirausahawan kemungkinan besar tidak akan berhasil. Di lain pihak ada yang mempunyai
karakter seperti tidak suka diperintah, tetapi ingin memerintah. Dia tidak pernah merasa puas dengan
keadaan yang ada. Dia selalu ingin mengubah nasibnya. Dia selalu ingin tantangan. Orang dengan karakter
seperti itu kemungkinan besar akan sukses bila menjadi wirausahawan.

Tidak semua orang dapat menjadi wirausahawan walaupun keadaan di luar dirinya seperti modal,
peluang, dan situasi memungkinkan. Untuk menjadi wirausahawan yang sukses, kuncinya bukan hanya
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modal, peluang, dan situasi, tetapi adalah mental dan pribadi seseorang. Mental dan pribadi yang
dimaksud adalah mental dan pribadi yang andal, tangguh, dan unggul.

Wirausahawan andal mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan yang cukup balk
untuk dapat memulai, memiliki, dan mengelola perusahaan yang risikonya tidak besar dan kegiatannya
masih sederhana.

1. Ciri-Ciri Wirausahawan yang Andal
Wirausahawan yang andal adalah wirausaha yang mempunyai semangat, sikap perilaku, dan kemampuan
yang cukup baik untuk dapat memulai, memiliki, dan mengelola perusahaan yang risikonya tidak begitu
besar dan kegiatan usahanya masih sederhana. Jadi, ciri dan kemampuan wirausahawan yang andal
adalah sebagai berikut.

a. Memiliki rasa percaya din dan sikap mandiri yang tinggi untuk berusaha mendapat penghasilan
dan keuntungan. Rasa percaya diri dan sikap mandiri merupakan suatu aspek yang dapat
membuat seseorang menjadi andal.

b. Mau dan mampu mencari serta menangkap peluang usaha yang menguntungkan dan melakukan
hal-hal yang perlu untuk memanfaatkannya.

c. Mau dan mampu bekerja keras dan tekun untuk menghasilkan barang atau jasa, serta mencoba
cara kerja yang lebih tepat dan efisien. Kemauan untuk bekerja keras dan selalu mencari metode
cara kerja baru sangat diperlukan oleh seorang wirausaha yang andal.

d. Mau dan mampu berkomunikasi dalam melakukan tawarmenawar dan bermusyawarah dengan
berbagai pihak untuk hasil yang efektif dan efisien.

e. Menghadapi hidup dan menangani usaha dengan terencana, jujur, hemat, dan disiplin.
f. Mencintai kegiatan usaha dan perusahaannya secara lugas dan tangguh, tetapi cukup luwes

dalam melindunginya.
g. Mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri-sendiri dan kapasitas perusahaan dengan

memanfaatkan dan memotivasi orang lain serta melakukan perluasan dan pengembangan usaha
dengan risiko yang moderat.

h. Mampu mengenal dan mengendalikan lingkungan serta menggalang kerja sama yang saling
menguntungkan dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.

2. Ciri-Ciri Wirausahawan yang Tangguh
Wirausahawan tangguh adalah wirausahawan yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan
kemampuan kewirausahaan yang sangat baik untuk dapat mendirikan, memiliki, dan menangani
perusahaan yang risikonya cukup besar serta kegiatan usahanya cukup kompleks. Julukan wirausahawan
tangguh diberikan kepada orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai wirausahawan andal. Adapun
ciri-ciri dan kemampuan wirausahawan tangguh adalah sebagai berikut.

a. Berpikir dan bertindak secara bijak dan adaptif terhadap perubahan dalam mencari peluang,
termasuk menanggung risiko yang agak besar dalam mengatasi masalah.

b. Selalu berusaha untuk mendapat keuntungan melalui berbagai keunggulan dalam memuaskan
pelanggan.

c. Berusaha mengenal dan mengendalikan kekuatan dan kelemahan perusahaan (dan
pengusahanya) serta meningkatkan kemampuan pengendalian dengan sistem internal.

d. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan, terutama dengan
pembinaan motivasi dan semangat kerja serta pemupukan permodalan.

3. Kualifikasi Wirausahawan yang Unggul
Wirausahawan yang unggul adalah wirausahawan yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan
kemampuan kewirausahaan yang sangat baik untuk dapat mendirikan, memiliki, dan menangani
perusahaan yang risikonya besar, serta kegiatan yang kompleks. Ciri dan kemampuan wirausahawan yang
unggul adalah ciri dan kemampuan wirausahawan tangguh ditambah ciri dan kemampuan berikut ini.

a. Berani mengambil risiko dan mampu menghadapinya dengan penuh penghitungan, serta
berusaha untuk menghindarinya.

b. Selalu berupaya mencapai dan menghasilkan karya bakti yang lebih baik untuk langganan,
pemilik, pemasok, tenaga kerja, masyarakat, bangsa, dan negara.
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c. Antisipatif terhadap perubahan dan akomodatif terhadap lingkungan.
d. Kreatif mencari dan menciptakan peluang pasar serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
e. Selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan melalui inovasi dalam berbagai

bidang

F. SYARAT MENJADI WIRAUSAHAWAN
Setiap orang pasti menginginkan hidup sukses dan berhasil, baik dalam karier kerja, bidang usaha,
maupun hubungan sosial dengan sesama manusia. Namun, kesuksesan tidak bisa datang begitu mudah
dan cepat. Bahkan, kesuksesan bisa saja diawali dengan berbagai kegagalan. Seorang yang bijak tentu
harus mau belajar dari kegagalan yang pernah dialaminya Proses memperbaiki kegagalan bisa diperoleh
melalui membaca buku, bertanya kepada orang lain atau bahkan melakukan introspeksi diri.
Seorang wirausahawan juga harus menyadari kondisi objektif bahwa setiap usaha yang dilakukan bisa
mengalami kegagalan atau keberhasilan. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut,
seseorang hams membekali diri dengan beberapa persyaratan untuk menjadi seorang wirausahawan yang
baik. Di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Memiliki Modal
Untuk menjalankan berbagai idenya, seorang wirausahawan hams membekali diri dengan modal yang
memadai. Modal yang hams dimiliki bisa dalam pengertian ekonomi atau psikologis. Modal dalam
pengertian ekonomi lebih menekankan pada semua barang hasil produksi yang digunakan untuk
menghasilkan semua barang atau jasa lebih lanjut. Modal mencakup semua sarana maupun prasarana
yang digunakan dalam proses produksi seperti, uang, tanah, peralatan, dan tenaga. Dalam pengertian
psikologis, modal ditekankan pada berbagai perasaan, semangat, dan unsurunsur kejiwaan yang berasal
dari dalam diri manusia seperti, sikap percaya diri, keyakinan diri, disiplin, tidak mudah menyerah,
kepemimpinan, dan keuletan.

2. Mampu Menangkap Peluang
Seorang talon wirausahawan harus mampu dan mau menangkap setiap peluang atau kesempatan yang
bias mendatangkan keuntungan baik secara ekonomi maupun sosial. Apabila dia sendiri tidak mampu
menangkap peluang, maka kesempatan untuk lebih meningkatkan kualitas hidupnya makin tertutup.
Semakin dia mampu menangkap peluang, semakin besar kesempatannya untuk memperbaiki taraf
kehidupannya.

3. Mampu Melakukan Penghitungan secara Matang
Setelah seseorang bisa menangkap peluang, dia juga harus bisa menghitung secara matang kemungkinan
berhasil atau gagal dari setiap usaha yang dirintisnya. Penghitungan bisa dilakukan dengan melihat
berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, dan teknik. Dari aspek sosial, seseorang bisa melihat apakah
secara sosial usaha tersebut merugikan orang lain atau tidak. Dari aspek ekonomi, penghitungan lebih
menekankan pada seberapa besar biaya yang hams dikeluarkan dan berapa besar keuntungan yang akan
diraih. Dari aspek teknik, penghitungan lebih menekankan

4. Berani Mengambil Risiko
Seorang wirausahawan hams berani menanggung risiko yang mungkin hams diterima. Untuk
meminimalkan risiko, seseorang dituntut untuk bisa mengambil keputusan secara tepat. Keputusan yang
tepat bisa diperoleh bila seseorang bisa berpikir kritis dengan menimbang berbagai alternatif dengan
melihat dari sisi kelemahan dan kelebihannya. Bisa jadi, tidak ada alternatif yang sempurna, tapi kita bisa
memilih alternatif yang mempunyai sisi kelebihan lebih dominan dan sisi kelemahan yang minimal.

5. Memiliki Manajemen Waktu
Seorang wirausahawan dituntut memiliki kemampuan mengatur waktu secara tepat. Apabila peluangnya
datang dalam sekali waktu, maka dia pun harus bisa menangkap peluang itu secepat mungkin.
Wirausahawan juga hendaknya selalu berusaha melaksanakan rencana dengan tepat waktu. Ketepatan
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waktu memegang peranan penting dalam keberhasilan seseorang. Seorang wirausahawan hams mampu
membagi dan melakukan aktivitas yang tepat pada saat yang tepat pula.

6. Mau dan Mampu Bekerja Sama
Seorang wirausahawan selain dituntut bisa bekerja secara mandiri, dituntut pula untuk bisa bekerja sama
dengan pihak lain. Bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain merupakan suatu hal mustahil yang bisa
dicapai dalam kehidupan di dunia ini. Seseorang bisa sukses karena adanya bantuan dan pengakuan dari
orang lain. Untuk bekerja sama, seorang wirausahawan bisa melihat dari aspek kejujuran, kesamaan
pandangan, niat baik, dan sebagainya. Kerja sama yang baik adalah kerja sama yang saling
menguntungkan kedua belah pihak, walaupun persentasenya berbeda dalam penerimaan keuntungannya

7. Ada Keinginan untuk Belajar
Seorang wirausahawan harus bertekad untuk selalu meningkatkan pengetahuannya terutama
menyangkut usaha yang ditekuninya. Pengetahuan yang harus selalu bertambah adalah pengetahuan
yang menyangkut kualitas, produk, produk pesaing, harga pasar, dan sebagainya. Selain itu, seorang
wirausahawan juga harus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang manajemen, baik
manajemen keuangan, produksi, pemasaran, maupun sumber daya manusia.

8. Tidak Pernah Merasa Puas
Seorang wirausahawan harus senantiasa melihat usaha sebagai suatu proses dan bukan tujuan akhir.
Berapa pun keuntungan yang diperoleh tidak akan membuatnya berhenti dan puas begitu saja. Dia harus
selalu memikirkan untuk menghasilkan produk terbaik pada waktu yang akan datang. Bahkan, bila dalam
satu usaha telah berhasil, dia akan melihat kemungkinan adanya peluang di bidang lain. Seorang
wirausahawan yang baik tidak akan pernah berhenti berpikir untuk maju dan tidak cepat merasa puas
terhadap hasil yang dicapainya.

Setelah mempelajari bab ini, kamu diharapkan mampu memahami konsep kewirausahaan lebih dalam.
Pemahaman akan konsep ini akan mendorongmu untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan yang kamu
miliki. Dengan demikian, apabila kamu telah siap untuk bekerja, kamu mampu untuk menciptakan suatu
usaha dan mengembangkan ide-idemu. Sebagaimana yang telah kita pelajari di kelas XI bahwa tingkat
pengangguran di Indonesia sudah cukup tinggi. Nah, dengan berwirausaha, kamu berarti telah berjasa
dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Karena berwirausaha berarti membuka lapangan
kerja baru. Semakin banyak orang yang memutuskan berwirausaha, berarti semakin banyak lapangan
kerja yang tercipta.

G. MENJADI WIRAUSAHAWAN YANG BERHASIL
Setiap orang, setelah dengan berani membuka suatu bidang usaha atau perusahaan, pasti berkeinginan
untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi, antara lain agar pendapatan yang dihasilkan
dapat terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan pendapatan perusahaan dengan demikian akan
meningkatkan pula kesejahteraan wirausahawan atau pemilik perusahaan. Keinginan untuk
meningkatkan penjualan dan kinerja perusahaan itu tentu tidak akan terjadi begitu saja tanpa suatu upaya
atau perjuangan dari wirausahawan tersebut.
Hasil suatu penelitian mengungkapkan bahwa ada beberapa hal pokok yang hams dimiliki atau dikuasai
oleh seorang wirausahawan agar perusahaan yang dipimpinnya dapat berjalan dengan langgeng dan
berhasil guna. Beberapa hal pokok tersebut adalah sebagai berikut.

1. Memiliki Modal yang Memadai.
Pengertian modal yang memadai sangat relatif dan sangat tergantung pada cita-cita dan dasar
wawasan wirausahawan tersebut. Bagi pengusaha kecil seperti Bapak Dudung, yang tinggal di
pinggiran Jakarta, yang berpikiran sederhana dan hendak menapaki bidang usaha yang paling
sederhana, uang sebesar satu juta rupiah mungkin sudah dianggap memadai. Uang sebesar itu sudah
dapat dipergunakan untuk memulai berdagang buahbuahan di kaki lima di pasar-pasar tradisional.
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Di pihak lain, seorang sarjana ekonomi yang baru lulus seperti Purnomo SE, yang telah dibekali
kemampuan menganalisis suatu proyek, mencoba untuk membuka bidang usaha kursus bimbingan
belajar yang tampaknya bermasa depan cerah. Untuk membiayai pendirian kursus, antara lain untuk
membeli perlengkapan dan membayar gaji pengajar, Purnomo perlu menyediakan uang sebesar tiga
puluh juta rupiah, yang didapatnya dari patungan bersama dua orang teman akrabnya, serta hasil
meminjam kepada beberapa kreditor.

2. Mau Bekerja Keras Menekuni Usaha yang Ditangani.
Ukuran kerja keras yang paling umum digunakan adalah jumlah jam kerja yang dijalani oleh seseorang
setiap harinya. Jam kerja pegawai kantor pada umumnya adalah delapan jam setiap hari dan lima atau
enam hari setiap minggunya. Sebaliknya, bagi kalangan wirausahawan, yang juga bertindak sebagai
pemilik perusahaan, jam kerja yang dipakai setiap hari tidaklah terikat dengan batasan-batasan jam
kerja yang umum Sebagai orang yang bertanggung jawab langsung terhadap perkembangan usaha
yang dimiliki, semakin banyak wirausaha tersebut mau menanamkan waktu kerjanya untuk mengem-
bangkan perusahaannya, maka semakin besar pula perkembangan perusahaan yang dapat
diharapkan.

3. Mampu Mengkalkulasi Harga Pokok, Harga Jual, dan Untung/ Rugi.
Suatu badan usaha pada akhirnya akan mengevaluasi seluruh aktivitas yang telah dilakukannya
selama kurun waktu tertentu dengan cara melihat kinerja akhir keuangannya. Pemeriksaan kinerja
keuangan ini harus dilakukan, jika tidak, maka wirausahawan pemilik perusahaan tersebut akan
kehilangan arah dalam memimpin perusahaannya.
Masalah mungkin tidak akan timbul jika perusahaan tersebut terus menghasilkan keuntungan.
Meskipun demikian, hal yang sebaliknya mungkin saja terjadi, perusahaan mungkin saja berada pada
posisi yang buruk, namun karena kinerja keuangannya tidak pernah diteliti dengan benar dan baik,
akhirnya seluruh kebobrokan perusahaan tersebut baru diketahui setelah terancam bangkrut.

4. Pengetahuan dan Kondisi Pendorong Perkembangan Usaha Kecil.
Pengetahuan dan kondisi pendorong perkembangan usaha kecil antara lain dipengaruhi oleh
pengalaman, kemandirian, fleksibilitas, dan keuletan.
a. Pengalaman. Pengalaman bisnis yang dimulai dari usaha sederhana akan memberikan suatu

landasan yang baik bagi perkembangan bisnis selanjutnya. Suka duka selama mengelola bayi
usaha dapat memperkaya pengetahuan dan sudut pandang seseorang terhadap bidang yang
digelutinya.

b. Kemandirian. Perkembangan suatu usaha sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan
pemilik atau pihak manajemen dalam memutuskan setiap permasalahan yang ada. Kondisi
pengambilan keputusan yang cepat sangat berhubungan dengan struktur organisasi yang
dibentuk dalam suatu bidang usaha. Semakin rumit organisasi yang dibentuk akan semakin
panjang garis keputusan yang harus dilalui oleh suatu permasalahan sebelum dapat diselesaikan.

c. Fleksibilitas. Wirausahawan harus peka terhadap perkembangan di sekelilingnya sehingga tidak
ada satu pun informasi yang terlewatkan dan berakibat pada terganggunya usaha yang
dijalankannya Kepekaan ini lalu dilengkapi dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan
kondisi yang baru terbentuk. Kepekaan terhadap barang, mode, selera, dan kecenderungan yang
baru dan sangat laku di pasar perlu untuk dilatih.

d. Keuletan. Keuletan adalah salah satu faktor utama keberhasilan seorang wirausahawan.
Seringkali keuletan ini tetap melekat pada diri seorang wirausahawan ketika usaha mereka
semakin bertambah besar. Keuletan seorang wirausahawan mutlak dibutuhkan dalam
perkembangan suatu perusahaan, khususnya untuk dapat memastikan beberapa hal seperti siapa
pasar yang akan dilayani dan bagaimana pelayanan terbaik yang akan diberikan, siapa pemasok
bahan baku yang berkualitas yang akan diajak bekerja sama, siapa pelanggan yang dapat
dipercaya, siapa yang akan mendukung penambahan modal kerja, dan sebagainya.

Penguasaan aspek dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas akan sangat berguna bagi seorang
wirausahawan dalam upayanya mengembangkan usaha. Akan tetapi, penguasaan aspek tersebut akan
lebih berhasil jika beberapa hal di bawah ini juga dipadukan dalam kegiatan operasional sehari-hari.
1. Sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Sumber pendanaan yang mencukupi.
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3. Peralatan dan mesin yang tepat guna.
4. Sistem kerja yang terstruktur dan efektif.
5. Pasar dan langganan yang puas.

H. ALTERNATIF KOMBINASI SUMBER EKONOMI
Jelas dapat kita pahami bahwa wirausaha dapat merupakan kombinasi bidang usaha jasa, agrobisnis
(pertanian), manufaktur, bahkan usaha (bisnis) eceran.
1. Usaha Jasa.

Dewasa ini usaha jasa sudah menyebar sampai di pedesaan, antara lain warung telekomunikasi
(wartel), internet, jasa angkutan, dan kursus-kursus. Maka jelas bahwa sektor usaha kecil dan
menengah harusnya mampu menghadang krisis ekonomi jika masyarakat mau menekuninya.

2. Usaha di Bidang Pertanian (Agrobisnis).
Negara kita adalah negara agraris dan sangat subur. Jika dikelola secara terencana, dan secara serius
pemerintah menangani, baik dalam pembinaan SDM, manajemen maupun permodalannya, maka
akan sangat besar kontribusi para petani dengan ribuan jenis produksi.

3. Manufaktur.
Hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, serta hasil laut, merupakan bahan baku yang berlimpah
untuk industri kecil, menengah bahkan industri besar. Jika para pengambil kebijakan konsisten
terhadap pertumbuhan perekonomian rakyat maka usaha di sektor ini akan melejit menjadi
perusahaan besar, bahkan menjadi perusahaan raksasa. Mengapa tidak? Kita lihat bahwa SDM
berlimpah dan murah, bahan baku berlimpah dan murah, tinggal manajemen dan modal yang harus
terus ditingkatkan, masalah pangsa pasar Indonesia berpenduduk nomor 3 terbesar di dunia, ekspor
pasti bisa bersaing karena harga pokok produksi kita relatif murah dibanding negara lain.

4. Bisnis Eceran.
Kalau kita berkeliling kota Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia ini ternyata supermarket, toko
swalayan, dan mall bertebaran. Semua itu adalah bisnis eceran modal menengah dan besar. Tetapi
juga jutaan warung di desa-desa, di kampung-kampung bahkan ratusan ribu pasar, berisikan para
pelaku bisnis eceran. Jadi wirausaha merupakan pelaku ekonomi yang handal, atau tidak mudah jatuh
di segala situasi krisis, sehingga pantas mendapat perhatian pemerintah.

I. SIKAP DAN JIWA KEWIRAUSAHAAN

Sikap Kewirausahaan
Seorang wirausahawan adalah seorang yang memiliki pan dangan ke depan, cemerlang, juga seorang yang
kreatif, ulet juga pantang menyerah sekaligus seorang yang sosialis. Karakter- karakter itu akan
menjadikan seorang wirausahawan baru menjadi tangguh dan unggul. Beberapa sikap seorang
wirausahawan yang harus diperhatikan mulai sejak awal sampai proses perjalanan kewirausahaan
dilaksanakan antara lain sebagai berikut.
1. Menetapkan daftar peluang bisnis. Mc Grath dan Mac Milian memberikan pedoman untuk menyusun

daftar peluang.
a. Konsep bisnis adalah gambaran singkat dari ide-ide.
b. Teori merubah kecenderungan atau arah gejala bisnis yang akan digunakan untuk

mengantisipasikan konsep-konsep potensial yang menarik yang mungkin ditetapkan.
c. Data kunci adalah catatan khusus dari peluang dengan memindahkan konsep menjadi sejumlah

angka-angka.
d. Penghalang dan rintangan, perhatikan dengan cermat apa yang menghambat Anda untuk

menelusuri peluang.
e. Posisi perusahaan, mencatat keunggulan khusus, keahlian atau sumber daya lain yang membuat

konsep bisnis istimewa dan dapat dipertahankan.
f. Kompetisi, perhatikan pesaing yang kuat dan dapat membahayakan ide-ide bisnis Anda.
g. Sumber daya, perhatikan dan catat sumber daya yang dapat menunjang dan memberikan

informasi penting untuk pengembangan bisnis.
h. Tipe, tetapkan tipe peluang apa yang sesuai dengan keinginan Anda.
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i. Penetapan waktu, pertimbangkan waktu, posisi dan kondisi yang dapat menjadi batu loncatan
bisnis Anda.

2. Menggali gagasan usaha. Birley dan Muzyke, dalam bukunya, Mastering Entrepreneurship,
memberikan berbagai kiat bagaimana menggalang gagasan usaha dari peluang bisnis yang ada. Paling
tidak ada dua cara untuk mendapatkan ide. Pertama, menciptakan ide-ide sesuai dengan keinginan
Anda. Kedua, mengembangkan ide orang lain. Sejumlah cara dilakukan orang untuk melaksanakan
ide bisnisnya, antara lain melalui pemberi kerja sebagai generator ide, dan mengenali kebutuhan
masyarakat.
Teknik yang sering dipakai untuk mengembangkan ide-ide baru adalah sebagai berikut.
a. Visualisasi. Teknik ini yang banyak digunakan dan berhasil. Ada satu moto yang berbunyi "Anda

harus bermimpi". Proses visualisasi, mimpi hari ini menggambarkan masa depan Anda. Kemudian
tanyakan apakah mimpi tersebut melibatkan Anda? Visualisasi sangat cocok untuk membantu
memperjelas tujuan jangka panjang.

b. Brainstorming. Teknik ini cukup dikenal dan dapat menciptakan ide-ide yang cukup banyak.
Namun untuk melaksanakannya juga diperlukan beberapa tenaga, misalnya 5-10 orang, dengan
perencanaan yang cukup baik.

c. Analisis Mortalogi. Teknik ini memisahkan masalahmasalah yang kompleks menjadi lebih
sederhana.

3. Menetapkan sasaran peluang terbaik. Setelah menyusun daftar peluang, langkah selanjutnya adalah
menetapkan gagasan terbaik yang dicantumkan pada portofolio. Hal ini cukup sulit, tetapi sangat
penting untuk menghindari terbentuknya organisasi yang terlalu luas atau terlalu sempit.

4. Bersikap dan berpikir obyektif. Cara untuk mencapai obyektivitas adalah dengan memperbanyak
penelitian atau survei yang mendalam tentang karakteristik berbagai macam bisnis.

5. Memahami Life Cycle of Product. Seringkali seorang wirausahawan tidak menyadari arti suatu siklus
hidup barang dan jasa. Wirausahawan harus memahami siklus hidup barang atau jasa yang dihasilkan,
agar dengan tepat dapat mengambil keputusan kapan berbuat dan kapan tidak berbuat.

6. Memahami teknologi atau Know How yang cukup. Meskipun know how dapat dipelajari sambil
menjalankan bisnis, tetapi sangat dianjurkan untuk belajar lebih dahulu melalui pengalaman orang
lain, agar dapat memprediksikan dan mengantisipasi kegagalan di masa datang.

7. Tidak pernah berpikir bahwa bisnis itu murah. Jika salah dalam memperhitungkan kebutuhan biaya,
maka akan fatal akibatnya, karena akan mempengaruhi keputusan-keputusan lainnya.

8. Selalu berpikir bahwa produk dan jasa kita adalah unik dibanding produk lain. Dengan demikian Anda
akan terpacu untuk terus berpikir kreatif.

9. Berpengetahuan yang cukup tentang hukum bisnis. Kepercayaan dalam bisnis adalah aset utama yang
harus dijaga. Jika tidak paham aturan main dan etika bisnis maka orang akan menganggap bahwa kita
berbuat seenaknya sendiri. Hal ini akan membuat kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan
rekan/relasi bisnis yang handal dan dapat membantu bisnis kita dengan hubungan yang saling
menguntungkan.

Jiwa Wirausaha
Wirausahawan merupakan tokoh dalam bisnis yang menjadi panutan karyawannya Mencapai sukses
bersama karyawan adalah suatu pemikiran positif sehingga menumbuhkan kepercayaan yang besar serta
semangat yang tinggi bagi karyawan untuk bekerja, kreatif, dan termotivasi. Itulah mengapa seorang
wirausahawan harus memiliki jiwa besar dan terpuji sebagaimana di bawah ini.
1. Pintar tetapi tidak harus brilian. Hal ini perlu dipahami bahwa kreatifitas tidak selalu secara langsung

berhubungan dengan tingginya intelegensi seseorang.
2. Berkemampuan baik dalam menjalankan ide-ide yang berbeda dalam waktu yang singkat.
3. Memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri atau percaya diri sendiri.
4. Peka terhadap lingkungan dan perasaan orang-orang di sekitarnya.
5. Termotivasi dengan masalah yang menantang.
6. Dapat memendam keputusan sampai cukup fakta terkumpul
7. Menghargai kebebasan dan tidak hanya memerlukan persetujuan rekan lainnya.
8. Cenderung kaya kehidupan fantasi.
9. Fleksibel.
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10. Lebih mementingkan arti implikasi sebuah masalah daripada detailnya.

J. Latihan soal

1. Peran wirausaha yang paling utama adalah ... .
a. memperluas kesempatan kerja
b. meningkatkan daya guna modal
c. menambah jumlah pengusaha
d. menjalankan usaha dagang yang belum

banyak digarap orang
e. meningkatkan mutu sumber daya manusia

2. Peranan wirausaha dalam perekonomian
antara lain, kecuali ...
a. memperluas kesempatan kerja
b. meningkatkan produktivitas modal
c. mengurangi pengangguran
d. pemerataan pendapatan
e. menempati kaki lima

3. Prasyarat utama menjadi wirausaha adalah ...
a. memiliki modal yang banyak
b. lulusan perguruan tinggi terkenal
c. mempunyai banyak relasi di pemerintah
d. berpengalaman mengurus bisnis
e. pekerja keras, ulet dan berani mengambil

resiko

4. Prasyarat menjadi wirausaha ...
a. berlatar belakang pendidikan luar negeri
b. memiliki latar belakang pendidikan bisnis
c. berpengalaman kerja pada perusahaan

dagang
d. berwibawa dan selalu tampil percaya diri
e. mempunyai kemampuan untuk

menemukan peluang baru

5. Wirausaha adalah orang yang selalu mencoba
dan melakukan kemungkinan peluang bisnis
baru, demikian pendapat ...
a. Schumpeter
b. Webster
c. F.W. Taylor
d. Dr. Suparman
e. J.M. Keynes

6. Berikut ini sektor formal dan sektor usaha non
formal:
1. Pedagang kaki lima.
2. Industri batik.
3. PT perkebunan.
4. Pedagang koran keliling.
5. Usaha sambilan servis TV.

Yang digolongkan usaha non formal adalah ...
a. 1, 2 dan 4
b. 2, 3 dan 4
c. 3, 4 dan 5
d. 1, 4 dan 5
e. 2, 4 dan 5

7. Wirausaha adalah orang yang mempunyai
kemampuan melihat dan menilai kesempatan-
kesempatan usaha, mengumpulkan berbagai
sumberdaya yang dibutuhkan guna mengambil
keuntungan daripadanya dan mengambil tin-
dakan yang tepat guna memastikan bahwa dia
akan sukses. Definisi di atas dikemukakan oleh
...
a. Vermon A. Musselman dan John H. Jackson
b. Joseph A. Schumpeter
c. Geoffrey G. Meredeth
d. G.R. Terry
e. F.W. Taylor

8. Bidang usaha yang dapat dimasuki para
wirausaha tanpa perlu ijin adalah ...
a. perusahaan asuransi
b. industri jamu
c. industri obat-obatan
d. pedagang keliling (asongan)
e. perusahaan kontraktor

9. Berikut adalah syarat menjadi wirausaha
kecuali ...
a. mau bekerja keras dan tekun
b. mampu menghitung harga pokok dan

harga jual
c. takut menghadapi risiko
d. memiliki modal
e. memiliki pengetahuan dan kondisi

pendorong usaha kecil

10. Salah satu usaha pemerintah untuk me-
numbuhkan wirausaha adalah ...
a. mengadakan pelatihan dan seminar
b. meminjamkan modal
c. menggalakkan diklat pada tahap

departemen
d. meringankan pajak pada perusahaan besar
e. memperketat ijin pendirian usaha baru
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11. Bantuan keberadaan wirausaha terhadap
pemerintah adalah ...
a. membantu meningkatkan ekspor.
b. membantu memperlancar impor.
c. membantu menyediakan bahan baku.
d. membantu mempelancar kesempatan

kerja.
e. membantu penyelesaian masalah sosial.

12. Peranan wirausaha sangat menentukan dalam
memajukan suatu negara. Pernyataan berikut
yang mendukung kalimat di atas adalah . . . .
a. peranan SDM sangat dominan dalam

menentukan keberhasilan dan kemajuan
suatu bangsa

b. pengelolaan modal dilakukan dengan baik
pada perusahaan besar

c. peranan pemerintah sangat dominan
dalam kemajuan usaha

d. peranan modal sangat dominan dalam
kemajuan suatu negara dan mencapai
suatu negara

e. manusia adalah penerima hasil-hasil
pembangunan

13. Seorang wirausahawan harus mampu
menangkap peluang.  Artinya ...
a. Menghitung secara matang keberhasilan

atau kegagalan yang mungkin diperoleh
b. Membagi dan melakukan aktifitas yang

tepat pada saat yang tepat pula
c. Mengambil setiap kesempatan yang bisa

menghasilkan keuntungan ekonomi dan
sosial

d. Mengambil keputusan secara tepat
dengan mempertimbangkan berbagai
alternatif

e. Melihat usaha sebagai suatu proses dan
bukan tujuan akhir

14. Dalam suatu rencana bisnis, hal pertama yang
harus dilakukan oleh seorang wirausahawan
adalah memutuskan ...
a. Dimana ia memulai bisnis nya
b. Siapa target pasarnya
c. Jenis bisnis yang dijalankan
d. Berapa biaya bisnis tersebut
e. Keahlian apa yang harus dimiliki

15. Pernyataan berikut ini adalah faktor faktor
penyebab kegagalan wirausahawan, kecuali
a. Kurang memiliki jiwa kepemimpinan
b. Kurang mampu membuat perencanaan

keuangan

c. Memiliki sifat boros
d. Lokasi perusahaan yang tidak tepat
e. Memiliki banyak pelanggan

16. Dibawah ini adalah tabel klasifikasi wirausaha
tangguh, unggul dan sukses.

A B C
1 Berpikir dan

bertindak
secara adaptif

Pekerja berat Mencintai
kegiatan

2 Memiliki
kemampuan
manajemen
dalam
bersaing

Memperoleh
keuntungan
dalam
berbagai
peluang

Berani
mengambil
risiko

3 Memiliki
indikator
keberhasilan

Memiliki niat
dalam
menjalin kerja
sama

Yang termasuk dalam ciri wirausaha tangguh
adalah
a. A1, B1, C1
b. A2, B2, C2
c. A3, B2, C3
d. B1, C2, A2
e. B2, C3, A3

17. Kualifikasi wirausaha yang baik dan handal
adalah ....
a. berusaha mengenal dan mengendalikan

kekuatan dan kelemahan perlakuan
b. kreatif dalam mencari dan menciptakan

peluang
c. memiliki konsep perencanaan dan kiat

pengendalikan usaha
d. berusaha meningkatkan kemampuan clan

ketangguhan perusahaan
e. menghadapi hidup dan menangani usaha

dengan terencana, jujur, hemat, dan
disiplin.

18. Pak Rumiyo ingin membuka ruko di dekat
sekolah. Maka usaha yang cocok untuk
memenuhi kebutuhan harian anak sekolah
adalah
a. bengkel mobil
b. sewa baju pengantin
c. toko bangunan
d. persewaan komik
e. tour and travel

19. Seorang wirausaha, bila ia berhadapan dengan
risiko, maka ia akan....
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a. berani mengambil risiko
b. berusaha menghindari risiko
c. hanya berani bila risikonya kecil
d. berani mengambil, memperhitungkan

akibatnya clan berusaha menghindarinya
e. menjaminkan resiko tersebut dengan

asuransi

20. Kualifikasi pengusaha yang baik dan handal
adalah ....
a. bekerja secara spontan dan tanpa

perencana
b. selalu memberi perintah kepada orang lain
c. berusaha mencari peluang usaha yang

menguntungkan
d. menggalang kerjasama yang lebih

menguntungkan bagi dirinya
e. menekan biaya serendah mungkin

meskipun hal itu akan merusak lingkungan

21. Yang bukan merupakan sikap seorang
wirausaha adalah ....
a. wirausaha berani mengambil risiko
b. wirausaha mampu menciptakan peluang

bisnis barn
c. wirausaha memikirkan strategi pemasaran

paling belakangan
d. wirausaha memimpin sebuah perusahaan
e. wirausaha berusaha mencari keuntungan

22. Salah satu kiat-kiat wirausaha sukses adalah ....
a. mempunyai indikator keberhasilan kinerja

bisnis clan keuangan perusahaan
b. dan mampu berkomunikasi tawar

menawar dan musyawarah dengan
berbagai pihak dalam rangka kemajuan
usaha.

c. berupaya mencapai dan menghasilkan
karya bakti yang lebih baik untuk
pelanggan, pemasok, tenaga kerja, dan
negara

d. berusaha meningkatkan keunggulan dan
citra perusahaan di berbagai bidang

e. memiliki hidup mandiri yang tinggi dalam
mencari penghasilan melalui perusahaan.

23. Ibu Ida tinggal di desa di pinggir pantai. Usaha
yang baik untuk dikembangkan adalah ....
a. kedai yang menjual es krim
b. tempat penyewaan baju hangat
c. penjualan minuman jahe
d. galeri seni
e. toko beras

24. Nina adalah wirausahawan di bidang kosmetik.
Melihat trend yang ada, ia tabu bahwa
konsumennya menyukai aromatherapy.
Karena itu Nina memutuskan untuk
memasukkan aromatherapy ke dalam
produknya. Nina bekerja berdasarkan prinsip
....
a. keuletan
b. pengalaman
c. kemandirian
d. fleksibilita
e. pengambilan risiko

25. Marno ingin membuka usaha kursus bahasa
Arab. Ada sejumlah tempat yang tersedia. Yang
paling cocok bagi usahanya adalah
a. di samping kantor imigrasi
b. di dekat terminal
c. di depan kantor kelurahan
d. di dekat pasar
e. di kios

26. Dalam menyusun daftar peluang, maka yang
harus dilakukan seorang wirausaha adalah ....
a. memahami kapan waktu terbaik menjual

produk
b. memikirkan cara merekrut pegawai
c. melihat situasi dan mencatat bisnis apa

yang sesuai dengan situasi
d. membeli komputer dengan kemampuan

terbaik
e. mencari modal sebanyak-banyaknya

27. Dibawah ini merupakan syarat syarat menjadi
wirausaha kecuali ...
a. Memiliki modal
b. Mau bekerja keras dan tekun
c. Mampu menghitung harga pokok dan

harga jual
d. Memiliki pengetahuan dan pemahaman

atas kondisi pendorong usaha kecil
e. Memiliki wajah ganteng

28. Kata wirausaha berarti
a. Keberanian memulai suatu usaha atas

kekuatan diri sendiri
b. Memulai suatu usaha dengan modal yang

memadai
c. Suatu sifat tidak senang dengan rutinitas
d. Memulai suatu kegiatan bisnis yang

menguntungkan
e. Usaha menangkap peluang
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29. Kata kunci yang menjadi ciri dari wirausahawan
adalah
a. Peluang
b. Pandai
c. Inovasi
d. Berhasil
e. kaya

30. Wirausaha adalah menginvestasikan dan
mempertaruhkan waktu, uang dan usaha
untuk memulai suatu perusahaan dan
menjadikannya berhasil. Pendapat ini
dikemukakan oleh
a. Adam Smith
b. Vernon A Musselman
c. John Maynard Keynes
d. Alfred Marshall
e. David Ricardo

31. Pengertian wirausahawan menurut kamus
besar bahasa indonesia adalah ...
a. Orang yang berani mengambil resiko
b. Orang yang kokoh dalam hal

mempertahankan pendapat
c. Orang yang memiliki keberanian dalam

memulai usaha
d. Orang yang pandai menyusun operasi

pengadaan produksi baru
e. Orang yang memiliki respon kreatif

terhadap lingkungan

32. Dibawah ini adalah bidang usaha formal dan
informal yang dapat dimasuki oleh wirausaha
1. Pangkas rambut
2. Industri
3. Pedagang kaki lima
4. Jasa perhotelan
Usaha yang memerlukan surat ijin usaha
adalah
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 1 dan 4
d. 2 dan 3
e. 2 dan 4

33. Ciri ciri usaha formal dan informal adalah
sebagai berikut
1. Memiliki ijin
2. Tidak memerlukan modal besar
3. Harus membayar pajak
4. Pembukuan dilakukan secara teratur
5. Peralatan yang digunakan sederhana
Yang merupakan ciri ciri usaha formal adalah ...
a. 1, 2 dan 3

b. 1, 3 dan 4
c. 1, 3 dan 5
d. 2, 3 dan 4
e. 2, 3 dan 5

34. Contoh bidang usaha formal yang dapat
dimasuki wirausahawan adalah
a. Pedagang kaki lima
b. Tukang cukur keliling
c. Warung kopi
d. Firma
e. Rumah makan

35. Peranan wirausahawan dalam perekonomian
adalah
a. Memperluas kesempatan kerja
b. Meningkatkan penerimaan pajak
c. Meningkatkan mutu barang
d. Memperlancar arus barang
e. Meningkatkan daya saing industri dalam

negeri

36. Peran wirausaha dalam pembangunan
ekonomi nasional adalah
a. Menekan jumlah impor bahan mentah
b. Meningkatkan pendapatan nasional
c. Ikut berperan aktif dipasar modal
d. Menambah jumlah perusahaan olahan
e. Sebagai sumber dana untuk APBN

37. Diantara bidang kerja dibawah ini yang
merupakan kegiatan wirausaha adalah ...
a. Karyawan bank
b. Pegawai negeri
c. Petugas bandara
d. Juru hitung
e. Pedagang, home industry

38. Tabel dibawah ini berisi pengertian pengertian
wirausahawan oleh beberapa tokoh

A B C
1 Mencoba

kemungkina
n peluang
bisnis

Mengambil
tindakan yang
tepat

Menjadikan
usaha
berhasil

2 Mengumpul
kan sumber
daya

Menginvestasi
kan dan mem
pertaruhkan
waktu

Mengorgani
sasi ulang
sebuah
industri

39. Pengertian wirausahawan menurut Geoffrey G
Meredith ditunjukkan pada ...
a. A1, A2
b. A2, B1
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c. A2, B2
d. B1, C1
e. B2, C2

40. Tokoh yang mengatakan bahwa wirausahawan
adalah orang yang selalu mencoba dan
melakukan kemungkinan peluang bisnis yang
baru dan belum pernah dicoba sebelumnya,
yaitu memroduksi komoditas baru atau
komoditas lama dengan cara baru,
mengorganisasi ulang sebuah industri dan
membuka pasar baru atau mengeksploitasi
penemuan baru adalah :
a. F.W Taylor
b. Plato
c. Turgot
d. Alfred Marshall
e. Joseph A Schumpeter

41. Hal yang ditekankan pada definisi
wirausahawan yang dikemukakan oleh Joseph
A Schumpeter dalam buku The Theory of
Economic Development adalah ...
a. Kerjasama yang baik dengan pemerintah
b. Keberanian mengambil resiko
c. Hubungan yang baik dengan lembaga

keuangan
d. Pusat pengembangan bahan baku
e. Pusat perhatian perusahaan saingan dalam

kerja yang bersifat inovatif

42. Menurut Thomas W Zimmerer, kewirausahaan
adalah ...
a. Hasil dari suatu disiplin proses sistematik

penerapan kreativitas dan inovasi dalam
memenuhi kebutuhan dan peluang

b. Suatu jiwa yang ingin menjalankan usaha
sendiri dengan modal yang terbatas tetapi
mendapatkan hasil yang maksimal

c. Suatu keadaan dimana pengusaha dengan
jiwa yang tidak kenal menyerah
menjalankan usaha sampai berhasil

d. Seseorang yang berani menghadapi resiko
sehingga dengan segala keterbatasan
berani memulai suatu usaha dan ternyata
sukses

e. Seseorang dengan gigih mengadakan
percobaan percobaan untuk mendapat
hasil yang ditargetkan

43. Wirausaha dapat diartikan dengan ...
a. orang yang pintar menangkap peluang

bisnis
b. pengusaha yang cukup modal

c. pengusaha yang dahulu usahanya kecil,
sekarang menjadi besar

d. pengusaha yang terus tekun walaupun
sering gagal

e. pengusaha yang trampil cari fasilitas

44. Peranan wirausaha dalam perekonomian
antara lain, kecuali ...
a. memperluas kesempatan kerja
b. meningkatkan produktivitas modal
c. mengurangi pengangguran
d. pemerataan pendapatan
e. menempati kaki lima

45. Untuk mempermudah operasi sektor ekonomi
informal, pemerintah berupaya
a. memudahkan pemberian badan hukum
b. memberi bimbingan badan hukum
c. membebaskan pajak
d. meningkatkan impor
e. meminjamkan modal

46. Berikut ini perusahaan yang berusaha pada
sektor formal dan informal:
1. Usaha kontraktor bangunan.
2. Pedagang asongan di kaki lima.
3. Usaha konveksi di pasar tradisional.
4. Perusahaan percetakan untuk tender.
5. Industri makanan ringan.
Yang dikategorikan bidang usaha sektor formal
adalah ...
a. 1, 2, dan 3
b. 1, 3, dan 4
c. 2, 3, dan 5
d. 3, 4, dan 5
e. 1, 4, dan 5

47. Salah satu usaha pemerintah untuk me-
numbuhkan wirausaha adalah ...
a. mengadakan pelatihan dan seminar
b. meminjamkan modal
c. menggalakkan diklat pada tahap

departemen
d. meringankan pajak pada perusahaan besar
e. memperketat ijin pendirian usaha baru

48. Wirausahawan adalah orang yang mempunyai
kemampuan melihat dan menilai kesempatan-
kesempatan usaha, mengumpulkan berbagai
sumber daya yang dibutuhkan guna
mengambil keuntungan darinya dan
mengambil tindakan yang tepat guna
memastikan bahwa dia akan sukses.
Pengertian ini dikemukakan oleh ...
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a. V. Musselman dan John H. Jackson
b. Joseph A. Schumpeter
c. Geoffrey G. Meredith
d. G.R. Terry
e. F.W. Taylor

49. Berikut ini adalah syarat-syarat untuk menjadi
wirausahawan, kecuali ...
a. memiliki modal
b. mampu menangkap peluang
c. memiliki manajemen waktu
d. mau dan mampu bekerja sama
e. sangat hati-hati terhadap risiko

50. Badan usaha yang dapat langsung dimasuki
wirausahawan tanpa perlu mendapat izin
adalah ...
a. usaha bioskop
b. industri jamu
c. pemborong
d. pedagang asongan
e. usaha biro perjalanan

51. Ciri-ciri usaha formal dan informal adalah
sebagai berikut.
1. Merniliki izin
2. Tidak memerlukan modal besar
3. Adanya keharusan membayar pajak
4. Pembukuan dilakukan secara teratur
5. Peralatan yang digunakan masih sangat

sederhana
Yang merupakan ciri-ciri usaha formal adalah .
a. 1, 2, dan 3
b. 1, 3, dan 4
c. 1, 3, dan 5
d. 2, 3, dan 4
e. 2, 3, dan 5

52. Menurut Thomas W. Zimmerer,
kewirausahaan adalah ...
a. hasil dan suatu disiplin, proses sistematis

penerapan kreativitas dan inovasi dalam
memenuhi kebutuhan dan peluang

b. suatu jiwa yang ingin menjalankan usaha
sendiri dengan modal yang terbatas tetapi
mendapatkan hasil yang maksimal

c. suatu keadaan di mana pengusaha dengan
jiwa yang tidak kenal menyerah
menjalankan usaha sampai berhasil

d. seseorang yang berani menghadapi risiko
sehingga dengan segala keterbatasan

berani memulai suatu usaha dan ternyata
sukses

e. seseorang yang dengan gigih mengadakan
percobaan-percobaan untuk mendapat
hasil yang ditargetkan

53. Berikut adalah manfaat kewirausahaan dalam
perekonomian, kecuali ...
a. memacu pertumbuhan ekonomi
b. saingan perusahaan pemerintah
c. menaikkan produktivitas
d. memajukan teknologi produksi
e. makin memfungsikan ekonomi pasar

54. Pernyataan berikut adalah faktor-faktor
penyebab kegagalan wirausahawan, kecuali
a. kurang memiliki jiwa kepemimpinan
b. kurang mampu membuat perencanaan

keuangan
c. memiliki sifat boros
d. lokasi perusahaan yang tidak tepat
e. memiliki banyak pelanggan

55. Fungsi wirausaha adalah menciptakan nilai
barang dan jasa di pasar melalui proses
pengombinasian sumber daya dengan cara-
cara baru yang berbeda untuk dapat bersaing.
Pendapat ini dikemukakan oleh ...
a. Zimmerer
b. Marzuki Usman
c. Werner Sombart
d. J .B . Say
e. Drucker

56. Di bawah ini adalah bidang usaha formal dan
nonformal yang dimasuki wirausaha:
1. Usaha pangkat rambut
2. Usaha industry
3. Pedagang kaki lima
4. Usaha jasa perhotelan
Usaha yang perlu mendapat izin usaha adalah
...
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 1 dan 4
d. 2 dan 3
e. 2 dan 4

II. Jawablah pertanyaan berikut!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan
a. Wirausaha
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b. Wirausahawan
c. Kewirausahaan

2. Jelaskan kelebihan dan kekurangan
a. wirausaha dalam bidang formal !
b. wirausaha dalam bidang informal !

3. Jelaskan peran wirausahawan dalam perekonomian!
4. Jika kamu berniat menjadi wirausahawan,

a. hal-hal apa saja yang perlu direncanakan sebelum memulai usahamu itu?
b. ada enam bidang yang dapat kalian masuki. Sebut dan jelaskan !

5. Sebut dan jelaskan :
a. ciri ciri wirausahawan yang andal
b. ciri ciri wirausahawan yang unggul
c. ciri ciri wirausahawan yang tangguh
d. syarat menjadi wirausahawan

Selamat Belajar, Semoga sukses selalu menyertai kalian

INGAT
MENCONTEK MURTAD
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