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KEWIRAUSAHAAN  

 

 



Bab 1 
Menjadi Wirausaha 



Tujuan Pembelajaran 
 Menjelaskan arti kewirausahaan 

 Menjelaskan karakter seorang 
wirausaha 

 Menjelaskan tipe-tipe wirausaha 

 Menumbuhkan keinginan untuk 
berwirausaha 



Pendahuluan 
 UMKM adalah andalan Indonesia ketika 

mengalami krisis 1998 

 Meski dikelola dengan sederhana, pada saat itu 
mereka telah mengambil peran besar 

 

Ekonomi UMKM menjadi tumpuan dan menjadi pilihan 
penting bagi para sarjana untuk hidup lebih sejahtera, 

mandiri dan menolong banyak orang mengatasi 
pengangguran 



Karakteristik Usaha Mikro & Kecil 
Positif 

 
1. Tahan banting 
2. Flexibel 
3. Mandiri 
4. Efisien (dikerjakan 

seluruh anggota 
keluarga) 

5. Self (or family) 
financing 

Negatif 
 

1. Informal 
2. Skala ekonomi rendah 
3. TIdak ada standar dan 

SOP 
4. Belum menerapkan 

prinsip-prinsip 
manajemen 

5. Tidak disiapkan untuk 
menjadi besar atau 
tumbuh 

6. Pengembangan terbatas 



Jumlah Penduduk 
Indonesia 

 2008  228 Juta 

 2009  231 Juta 

 2010  234 Juta 

 2013  247 Juta 

 2015  253 Juta 

 Terus Bertambah !!! 



Jumlah Angkatan Kerja 

2008  111,48 Juta 

2009  113,74 Juta 
Dalam Setahun saja Bertambah 
2,26 Juta 
10% Angkatan kerja 
Menganggur 



Jumlah Usaha di 
Indonesia 

Jumlah Usaha 

(Unit)  

Usaha Mikro 50.700.000 

Usaha Kecil      520.220 

Usaha Menengah        39.660 

Usaha Besar          4.370 



Siapa Penyerap Tenaga 
Kerja Terbanyak 

Jumlah Tenaga Kerja 

(Orang)  

Usaha Mikro 83.647.711 

Usaha Kecil, 

Usaha Menengah 

Usaha Besar 

 

10.024.773     

Total yg Bekerja  93.672.484       

Usaha Mikro Menyerap 89,3% 

Tenaga Kerja Indonesia 



Bagaimana Produktivitas 

Produktivitas 

(Rupiah/Tenaga Kerja)  

Usaha Mikro Dibawah 11,57 Juta 

Usaha Kecil 11,57 Juta 

Usaha Menengah 38,71 Juta 

Usaha Besar 2,22 Milyar 

Agar Bisa Memberikan 

Kontribusi yang lebih besar 



Seorang Wirausaha 
 Menggeluti usaha tidak sekedar ala 

kadarnya, akan tetapi dengan 
keberanian, kegigihan sehingga 

usahanya tumbuh 

 Bersahabat dengan ketidakpastian 
 Menjalankan usaha yang RIIL, bukan 

spekulatif 



1. Usaha Yang Sesungguhnya 
 Didasarkan motif untuk melayani dan 

memperoleh kemandirian 

 Dengan ketulusan, kerjakeras dan inovasi 

 Bukan jalan pintas, cara cepat menjadi kaya 

 Membangun secara bertahap 

 Menjaga nama baik, membangun reputasi 

 Bukan sekedar passive income, tetapi riil 

 Pendidikan, persahabatan, spiritualitas sangat 
penting. 



2. Usaha Spekulatif 
 Didasarkan motif ingin cepat kaya 

 Mengedepankan cara-cara instant 

 Mendewa-dewakan “passive income” 

 Tidak peduli kerugian pihak lain, yang 
penting, “saya untung” 

 Pendidikan dan kehidupan spiritual 
tidak dianggap penting 



Contoh-Contoh Usaha 
Spekulatif 



 



 



 



Kata Kuncinya 
Tumbuh,.. 

Ingatlah tujuan hidup kita bukanlah menjadi 
kaya,.. Melainkan tumbuh. Untuk tumbuh, 
Anda harus percaya, mau, mampu, dan 
dipelihara,.. 

Kaya adalah akibat,.. 

 Bukan tujuan,.. 

 Kaya yang bermartabat, bukan sekedar 
kaya,.. 

Yaitu: Kaya melalui proses kemandirian 
(kewirausahaan) 



Bersahabat Dengan 
Ketidakpastian 
Karyawan Menolak ketidakpastian, 

butuh rasa aman dan 
nyaman 

 
Wirausaha Bersahabat dengan 

uncertainties  
 (kalau tidak bekerja 

keras, berani 
menghadapi risiko rugi, 
tidak bisa memberi 
makan keluarga dan 
karyawan) 



Entrepreneurial Mindset 
 Action Oriented 

 Berpikir Simpel 

 Selalu Mencari Peluang Baru  

 Mengejar Peluang dengan Disiplin 
Tinggi 

 Hanya mengambil Peluang Terbaik  

 Fokus pada Eksekusi  

 Memfokuskan Energi setiap orang 
dalam bisnis 

 



Success = f (choice) 



Pilihan Entrepreneurship  
 Karyawan: Bekerja pada orang lain, professional 

executive (decision maker) 
 Intrapreneur: Karyawan dengan jiwa kewirausahaan 

(inovatif dan tajam dalam melihat peluang). Yang 
dicari adalah kemerdekaan dan akses terhadap 
resources  

 Entrepreneur: Memiliki usaha yang dikembangkan 
sendiri, pengambil resiko 

 Social entrepreneur: Pelaku kegiatan sosial berwatak 
entrepreneur 

 Eco-Preneur: Wirausaha dalam bidang lingkungan 
hidup 



Tips Praktis 
 Modal utama berwirausaha bukanlah 

uang, melainkan keyakinan untuk 
tumbuh dan menang 

 Bersahabatlah dengan ketidakpastian  

 Buka pikiran Anda, pelajari hal-hal baru  

 Be ready, persiapkan diri Anda dengan 
baik  

 Bangunlah network selagi muda, dan 
jagalah kepercayaan 
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MENUMBUHKAN JIWA 

KEWIRAUSAHAAN 
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PENDAHULUAN 

 Jika dahulu paradigma kewirausahaan 
merupakan bakat bawaan sejak lahir dan diasah 
melalui pengalaman langsung di lapangan, maka 
sekarang ini paradigma tersebut telah bergeser. 
Kewirausahaan telah menjadi suatu disiplin ilmu 
yang mempelajari tentang nilai, kemampuan 
(ability) dan perilaku seseorang dalam 
menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh 
peluang dengan berbagai resiko yang mungkin 
dihadapinya.  
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 Sebagai suatu disiplin ilmu, maka ilmu 
kewirausahaan dapat dipelajari dan diajarkan, 
sehingga setiap individu memiliki peluang untuk 
tampil sebagai seorang wirausahawan 
(entrepreneur). 

 Bahkan untuk menjadi wirausahawan sukses, 
memiliki bakat saja tidak cukup, tetapi juga harus 
memiliki pengetahuan segala aspek usaha yang 
akan ditekuninya. Tugas dari wirausaha sangat 
banyak, antara lain tugas mengambil keputusan, 
kepemimpinan teknis, kepemimpinan organisatoris 
dan komersial, penyediaan modal dll.  



27 

PENGERTIAN WIRAUSAHAWAN 

Wirausahawan adalah : 

“Seseorang yang mempunyai 

kemampuan melihat dan menilai peluang, 

me-manage sumber daya yang 

dibutuhkan serta mengambil tindakan 

yang tepat, guna memastikan sukses 

secara berkelanjutan”. 
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KEBUTUHAN AKAN WIRAUSAHAWAN 

 Jika negara kita ingin berhasil dalam 
pembangunannya, maka kita harus menyediakan 
5 juta wirausaha besar dan sedang (2% Jumlah 
penduduk), dan kita masih harus mencetak 50 
juta wirausahawan kecil. Ini adalah suatu 
peluang besar yang menantang untuk berkreasi 
mengadu ketrampilan membina wirausahawan 
dalam rangka turut berpartisipasi membangun 
negara dan bangsa Indonesia. 
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 Contoh nyata peran serta wirausahawan 

dalam pembangunan adalah di negara 

Jepang. Keberhasilan pembangunan yang 

dicapai oleh negara Jepang ternyata 

disponsori oleh wirausahawan yang 

jumlahnya cukup besar. 
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MANFAAT DARI WIRAUSHA 

 Menambah daya tampung tenaga kerja, sehingga dapat 
mengurangi pengangguran 

 Sebagai generator pembangunan lingkungan di bidang produksi, 
distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan dan 
sebagainya. 

 Berusaha memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan 
sosial sesuai dengan kemampuannya 

 Berusaha mendidik karyawannya menjadi orang mandiri, disiplin, 
jujur, tekun dalam menghadapi pekerjaan 

 Memberi contoh kepada orang lain, bagaimana kita harus bekerja 
keras 

 Hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros 
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CIRI – CIRI JIWA WIRAUSAHA 

1. Percaya diri  

2. Berorientasi pada tugas dan hasil 

3. Keberanian mengambil resiko 

4. Kepemimpinan 

5. Berorientasi ke masa depan  

6. Kreatif inovatif 

7. Memiliki tenaga dalam  
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1. Percaya Diri (Self Confident) 

Kepercayaan diri merupakan suatu paduan sikap dan 

keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau 

pekerjaan. Dalam praktik, sikap dan kepercayaan ini 

merupakan sikap dan keyakinan untuk memulai, 

melakukan dan menyelesaikan suatu tugas atau 

pekerjaan yang dihadapi. Oleh sebab itu 

kepercayaan diri memiliki nilai keyakinan, optimisme, 

individualitas, dan ketidaktergantungan. Seseorang 

yang memiliki kepercayaan diri cenderung memiliki 

keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai 

keberhasilan  
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2. Berorientasi Tugas dan Hasil 

Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan 

hasil, adalah orang yang selalu mengutamakan 

nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, 

ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, 

mempunyai dorongan kuat, energik, dan berinisiatif.  

Berinisiatif artinya selalu ingin mencari dan memulai. 

Untuk memulai diperlukan niat dan tekad yang kuat, 

serta karsa yang besar. Sekali sukses atau 

berprestasi, maka sukses berikutnya akan menyusul, 

sehingga usahanya semakin maju dan semakin 

berkembang.  
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3. Keberanian Mengambil Risiko 

 Kemauan dan kemampuan untuk mengambil 
risiko merupakan salah satu nilai utama dalam 
kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau 
mengambil risiko akan sukar memulai atau 
berinisiatif. 

 Wirausaha adalah orang yang lebih menyukai 
usaha-usaha yang lebih menantang untuk 
mencapai kesuksesan 
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 Dengan demikian, keberanian untuk menanggung 
risiko yang menjadi nilai kewirausahaan adalah 
pengambilan risiko yang penuh dengan 
perhitungan dan realistik. Kepuasan yang besar 
diperoleh apabila berhasil dalam melaksanakan 
tugas-tugasnya secara realistik.  

 Artinya, wirausaha menyukai tantangan yang 
sukar namun dapat dicapai. Wirausaha 
menghindari situasi risiko yang rendah karena 
tidak ada tantangan, dan menjauhi situasi risiko 
yang tinggi karena ingin berhasil.  
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4. Kepemimpinan 

 Seorang wirausaha yang berhasil selalu 
memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, 
keteladanan. la selalu ingin tampil berbeda 
lebih dulu lebih menonjol. Dengan 
menggunakan kemampuan kreativitas dan 
keinovasiannya, ia selalu menampilkan barang 
dan jasa-jasa yang dihasilkannya dengan lebih 
cepat, lebih dulu dan segera berada di pasar. 
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5. Berorientasi ke Masa Depan 

  Orang yang berorientasi ke masa depan adalah 
orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke 
masa depan. Karena ia memiliki pandangan yang 
jauh ke masa depan, maka selalu berusaha untuk 
berkarsa dan berkarya. Kuncinya pada 
kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang 
baru dan berbeda dengan yang sudah ada 
sekarang. Meskipun dengan risiko yang mungkin 
terjadi, ia tetap tabah untuk mencari peluang dan 
tantangan demi pembaharuan masa depan. 
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 Pandangan yang jauh ke depan, membuat 

wirausaha tidak cepat puas dengan karsa dan 

karya yang sudah ada sekarang. Oleh sebab 

itu, ia selalu mempersiapkannya dengan 

mencari suatu peluang. 
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6. Kreatifitas dan inovasi 

 Kreativitas adalah berpikir sesuatu yang 
baru (thinking new things) dan keinovasian 
adalah melakukan sesuatu yang baru (doing 
new things). 

 Kreatifitas diartikan sebagai kemampuan 
mengembangkan ide-ide baru dan untuk 
menemukan cara-cara baru dalam 
memecahkan persoalan dan mencari 
peluang. 
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Keinovasian diartikan sebagai kemampuan 

untuk menerapkan kreatifitas dalam 

rangka memecahkan persoalan-persoalan 

dan peluang untuk mempertinggi dan 

meningkatkan taraf hidup. 
 Oleh karena itu, kewirausahaan adalah 

"thinking and doing new things or old 
thinks in new ways" Kewirausahaan 
adalah berpikir dan bertindak sesuatu 
yang baru atau berpikir sesuatu yang 
lama dengan cara-cara baru.  
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7. Memiliki tenaga dalam 
 Memiliki tenaga dalam artinya bahwa seorang 

wirausaha harus memiliki : 

 Keuletan,  

 Ketabahan,  

 Ketekunan,  

 Kejujuran 

 Kedisiplinan 

 Ketulusan 

 Keikhlasan 

 Kesopanan, keramahan dll. 
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MENUMBUHKAN JIWA WIRAUSAHA 

1. Komitmen pribadi 

2. Lingkungan dan pergaulan yang 

kondusif 
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Pendidikan dan pelatihan 

1.Keadaan terpaksa 

2.Proses berkelanjutan  
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Menumbuhkan Mental Wirausaha 

Melalui  Komitmen Pribadi 
 

Jiwa wirausaha ditandai dengan adanya komitmen 
pribadi untuk dapat mandiri, mencapai sesuatu yang 
diinginkan, menghindari ketergantungan pada orang 
lain, agar lebih produktif dan untuk memaksimalkan 
potensi diri. 

Anda dapat memprogram ulang diri anda untuk 
sukses melalui deklarasi tertulis, bahwa pikiran 
perasaan, ucapan dan tindakan anda akan selalu 
diperbaiki ke arah yang lebih baik (buat 1 deklarasi 
setiap hari selama 1 bulan) 
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Menumbuhkan Mental Wirausaha 

Melalui Lingkungan dan Pergaulan yang 
Kondusif  

Dorongan untuk menumbuhkan jiwa 

wirausaha dapat berasal dari lingkungan 

pergaulan teman, famili, sahabat, karena 

mereka dapat berdiskusi tentang ide 

wirausaha, masalah yang dihadapi dan cara-

cara mengatasinya. Sehingga mempunyai 

semangat, kemampuan dan pikiran untuk 

menaklukan cara berfikir lamban dan malas. 
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Menumbuhkan Mental Wirausaha 

Melalui Pendidikan dan Pelatihan 

Keberanian untuk membentuk jiwa 
wirausaha juga didorong oleh guru atau 
dosen di sekolah. 

 

Mereka memberikan mata kuliah 
kewirausahaan yang praktis dan menarik 
sehingga membangkitkan minat siswa untuk 
berwirausaha. 
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Menumbuhkan Mental Wirausaha 

Karena Keadaan Terpaksa 

Banyak orang yang sukses karena dipaksa 

oleh keadaan. Mungkin pada awalnya 

tujuannya hanya untuk memenuhi 

kebutuhannya. Tetapi karena usahanya yang 

keras, tidak gampang menyerah dan 

berputus asa, sehingga akhirnya menjadi 

wirausaha yang sukses. 
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Menumbuhkan Mental Wirausaha 

Melalui Proses Berkelanjutan 

Belajar  

Berlatih  

Bertindak 

SUKSES 

BERKELANJUTAN 
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SIKAP NEGATIF PROFESI WIRAUSAHA 

 Banyak faktor psikologis yang membentuk sikap 
negatif masyarakat sehingga mereka kurang 
berminat terhadap profesi wirausaha, antara lain 
sifat agresif, ekspansif, bersaing, egois, tidak jujur, 
kikir sumber penghasilan tidak stabil, kurang 
terhormat, pekerjaan rendah dan sebagainya. 
Pandangan semacam ini dianut oleh sebagian 
besar penduduk, sehingga mereka tidak tertarik. 
Landasan filosofi inilah yang menyebabkan rakyat 
Indonesia tidak termotivasi terjun ke dunia bisnis. 
Kita jauh tertinggal dari negara tetangga, yang 
seakan-akan memiliki spesialisasi dalam profesi 
bisnis.  
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MERINTIS USAHA DAN MODEL 

PENGEMBANGANNYA 
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CARA MEMASUKI DUNIA USAHA  

Ada empat cara yang dapat dilakukan untuk memulai 

suatu usaha atau memasuki dunia usaha, yaitu : 

1. Merintis usaha baru (starting),  

2. Memasuki Bisnis Keluarga  

3. Kerja sama manajemen (franchising),  

4. Membeli perusahaan orang lain (buying). 
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MEMBENTUK & MENDIRIKAN USAHA 

BARU (Starting) 

Yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan 

menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen 

yang dirancang sendiri. Ada tiga bentuk usaha baru 

yang dapat dirintis :  

1. Perusahaan milik sendiri, yaitu bentuk usaha yang dimiliki 

dan dikelola sendiri oleh seseorang,  

2. Persekutuan (partnership), yaitu suatu kerja sama dua orang 

atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha 

3. Perusahaan berbadan hukum (corporation), yaitu 

perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan 

modal saham-saham. 



53 

DUA PENDEKATAN DASAR PENDIRIAN USAHA 

 Ada dua pendekatan utama yang digunakan 

para wirausaha untuk mencari peluang dengan 

mendirikan usaha baru, yaitu :  

1. Pendekatan berdasarkan pengalaman, 

ketrampilan, kemampuan, dan latar belakangnya 

sendiri dalam menentukan jenis usaha yang akan 

dirintis 

2. Pendekatan berdasarkan kebutuhan pasar, yaitu 

pendekatan yang menekankan pada pengamatan 

lingkungan tentang kebutuhan pasar ditransfer 

menjadi peluang-peluang bisnis 
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KOMPETENSI WIRAUSAHA 
 Seorang wirausaha membutuhkan  kompetensi sebagai 

berikut : 

  Kemampuan Teknik, yaitu kemampuan tentang 

bagaimana memproduksi barang dan jasa serta cara 

menyajikannya. 

 Kemampuan Pemasaran, yaitu kemampuan tentang 

bagaimana menemukan pasar dan pelanggan serta harga 

yang tepat 

 Kemampuan Finansial, yaitu kemampuan tentang 

bagaimana memperoleh sumber-sumber dana dan cara 

menggunakannya 

 Kemampuan Hubungan, yaitu kemampuan tentang 

bagaimana cara mencari, memelihara dan 

mengembangkan relasi dan kemampuan komunikasi serta 

negosiasi 
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Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

merintis usaha baru : 

1. Bidang dan jenis usaha yang akan dimasuki 

2. Bentuk usaha dan bentuk kepemilikan yang akan 

dipilih 

3. Tempat usaha yang akan dipilih 

4. Organisasi usaha yang akan digunakan 

5. Jaminan usaha yang mungkin diperoleh 

6. Lingkungan usaha yang akan berpengaruh  
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MEMBELI PERUSAHAAN ORANG LAIN 

(Buying)  

Yaitu dengan membeli perusahaan yang telah 

didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain 

dengan nama dan organisasi usaha yang sudah ada. 

Hal ini dilakukan karena memiliki beberapa 

keuntungan, diantaranya : 

Resiko lebih sedikit  

Lebih mudah, karena perusahaan sudah berjalan 

sehingga ada jalinan dengan pelanggan dan 

pemasok 

Memiliki peluang untuk membeli dengan harga 

yang bisa ditawar 
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EMPAT PENDEKATAN DASAR DALAM  

MENENTUKAN NILAI WAJAR SEBUAH BISNIS 

 Penilaian berdasarkan aktiva, mengukur bisnis 
dengan melihat nilai aktiva-nya. Melibatkan perhitungan 
nilai buku aktiva, nilai pengganti aktiva dan nilai likuidasi 
aktiva. 

 Penilaian berdasarkan pasar, sesuai harga 
perusahaan yang setara. 

 Penilaian berdasarkan laba, melihat nilai perusahaan 
berdasarkan laba potensial di masa mendatang. 

 Penilaian berdasarkan perputaran uang (arus kas), 
dengan membandingkan antara expected dan required 
rate of return dari investasi. 

Kita dapat menentukan nilai sebuah perusahaan yang 

akan dibeli menggunakan : 
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FAKTOR NON KUANTITATIF  

DALAM MENILAI SEBUAH BISNIS 

1. Persaingan  

2. Pasar 

3. Pengambangan komunitas dimasa yang akan 

datang 

4. Komitmen hukum 

5. Kontrak serikat pekerja 

6. Harga produk  
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Kerja Sama Manajemen (Franchising) 

Yaitu kerja sama antara entrepreneur (franchisee) 
dengan perusahaan besar (franchisor/parent company) 
dalam mengadakan persetujuan perjanjian untuk 
menyelenggarakan usaha. Bentuk usaha fanchisee 
adalah duplikasi dari perusahaan franchisor.  

  Kerja sama ini biasanya dengan dukungan awal 
seperti pemilihan tempat, rencana bangunan, 
pembelian peralatan, pola arus kerja, pemilihan 
karyawan, advertensi, pembukuan, pencatatan dan 
akuntansi, konsultasi, standar, promosi, 
pengendalian kualitas, riset, nasihat hukum, dan 
sumber-sumber permodalan.  
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GAMBAR SISTEM FRANCHISING 

FRANCHISOR ADALAH  

PRODUSEN/PENCIPTA 

Franchisee adalah penjual  

Seperti minuman  

dingin botolan 

 

Misalnya : 

COCA COLA 

PEPSI 

FRANCHISOR ADALAH  

PENJUAL 

Franchisee adalah pendiri 

retail, seperti  

minimarket/toko 
 

Misalnya : 

INDOMART 

SUPERINDO 

ALFAMART 
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KELEBIHAN DAN KEKURANGAN 

FRANCHISING 

  KELEBIHAN  

 Pelatihan formal 

 Batuan manajemen 
keuangan 

 Metode pemasaran yang 
telah terbukti 

 Bantuan manajemen 
operasional 

 Jangka waktu permulaan 
bisnis lebih cepat 

 Tingkat kegagalan 
keseluruhan lebih rendah 

  KEKURANGAN 

 Pajak Franchise  

 Royalti 

 Batas pertumbuhan  

 Kurangnya kebebasan 

dalam operasi  

 Franchisor mungkin 

penyalur tunggal dari 

beberapa perlengkapan  
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MEMASUKI BISNIS KELUARGA 

 Bisnis keluarga adalah sebuah perusahaan 
yang anggota keluarganya secara langsung 
terlibat dalam kepemilikan dan/atau jabatan/ 
fungsi.  

 Setiap bisnis keluarga mengembangkan cara 
tertentu di dalam mengerjakan segala 
sesuatu dan prioritas tertentu sehingga 
memberikan keunikan pada tiap perusahaan. 
Pola perilaku dan kepercayaan yang khusus 
ini membentuk budaya organisasi 
perusahaan.  
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BUDAYA DALAM BISNIS KELUARGA 

 Konfigurasi Budaya dalam bisnis keluarga merupakan 

keseluruhan budaya dari perusahaan keluarga yang terdiri dari 

bisnis perusahaan, keluarga dan pola pemerintah. 

KONFIGURASI  

BUDAYA  

PERUSAHAAN 

KELUARGA 

POLA KELUARGA 

POLA PEMERINTAH POLA BISNIS 
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KEUNGGULAN PERUSAHAAN KELUARGA 

Memelihara nilai kemanusiaan di tempat kerja, 
bisnis keluarga dapat dengan mudah menunjukkan 
tingkat perhatian yang lebih tinggi bagi tiap orang 
dari pada perusahaan-perusahaan pada umumnya 

Memfokuskan pada pelaksanaan jangka panjang, 
manager keluarga dapat mengambil pandangan 
jangka panjang yang lebih mudah dari pada 
manager perusahaan yang dinilai hasilnya tiap 
tahun 

Memperluas kualitas, karena mereka memiliki 
taruhan di dalam memelihara reputasi keluarga, 
anggota keluarga mungkin mempertahankan tradisi 
memberikan kualitas dan nilai bagi konsumen. 
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FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN 

DAN KEGAGALAN WIRAUSAHA  

 Keberhasilan atau kegagalan wirausaha sangat 
tergantung pada kemampuan pribadi wirausaha. 
Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan 
wirausaha gagal dalam menjalankan usaha 
barunya, adalah :  

a. Tidak kompeten dalam manajerial.  

 Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan 
pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab 
utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. 

b. Kurang berpengalaman  

 Baik dalam kemampuan teknik, kemampuan memvisualisasikan 
usaha, kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan 
mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan 
mengintegrasikan operasi perusahaan. 
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c. Kurang dapat mengendalikan keuangan.  

 Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik faktor yang paling 
utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas. 
Mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat.  

d. Gagal dalam perencanaan.  

 Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan, sekali 
gagal dalam perencanaan maka akan mengalami kesulitan 
dalam pelaksanaan. 

e. Lokasi yang kurang memadai.  

 Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang 
menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis 
dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena 
kurang efisien. 
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f. Kurangnya pengawasan peralatan.  

 Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektifitas. 
Kurang pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat 
tidak efisien dan tidak efektif. 

g. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha.  

 Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan 
mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. 
Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal adalah besar. 

h. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan/transisi 
kewirausahaan. 

 Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila 
berani mengadakan perubahan dan mampu membuat 
peralihan setiap waktu. 
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 Beberapa potensi yang membuat 

seseorang mundur dari kewirausahaan 

yaitu :  

a.Pendapatan yang tidak menentu.  

 Baik pada tahap awal maupun tahap pertumbuhan, 

dalam bisnis tidak ada jaminan untuk terus 

memperoleh pendapatan yang berkesinambungan. 

Dalam bisnis, sewaktu-waktu kita dapat rugi atau 

untung. Kondisi ketidaktentuan ini menjadi potensi 

seseorang mundur dari kegiatan berwirausaha. 
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b. Kerugian akibat hilangnya modal investasi.  

Tingkat kegagalan bagi usaha baru sangatlah tinggi. 

Dari data diketahui bahwa tingkat mortalitas/ 

kegagalan usaha kecil di Indonesia mencapai 78 

persen. Kegagalan investasi mengakibatkan 

seseorang mundur dari kegiatan berwirausaha. 

Padahal bagi seorang wirausaha, kegagalan 

sebaiknya dipandang sebagai pelajaran berharga. 
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c. Perlu kerja keras dan waktu yang lama.  
Wirausaha biasanya bekerja sendiri mulai dari 

pembelian, pengolahan, penjualan, dan pembukuan. 

Waktu yang lama dan keharusan bekerja keras dalam 

berwirausaha mengakibatkan orang yang ingin menjadi 

wirausaha menjadi mundur.  
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d. Kualitas kehidupan yang tetap rendah meskipun 
usahanya mantap.  

Kualitas kehidupan yang tidak segera meningkat dalam 

usaha, akan mengakibatkan seseorang mundur dari 

kegiatan berwirausaha. Misalnya, pedagang yang 

kualitas kehidupannya tidak meningkat, maka akan 

mundur dari usaha dagangnya dan masuk ke usaha lain.  
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PENUTUP 
 Semua cara diatas bisa anda tempuh 

sebagai pintu masuk dunia usaha. 

 Empat cara tersebut memiliki 
keunggulan dan kekurangan masing-
masing dan kita dapat memilih salah 
satu ataupun gabungan 

 Langkah yang terbaik adalah dengan 
belajar, berlatih, bertindak, dan 
sukses. 



MATERI KEWIRAUSAHAAN 
(ENTREPREUNERSHIP) 



 KEWIRAUSAHAAN ADALAH  
KELOMPOK MATA KULIAH 
BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT 
DALAM MENGAPLIKASIKAN ILMU 
DAN TEKNOLOGI KOMPUTER 
(APLIKASI SCIENCE). 

 APA STANDAR KOMPETENSI MATA 
KULIAH KEWIRAUSAHAAN. 

 



Tujuan Umum Mata Kuliah : 
 1.MAHASISWA BERPIKIR 

KRITIS,KREATIF,SISTEMIK , 
ILMIAH,BERWAWASAN LUAS,DAN 
MEMILIKI ETOS KERJA. 

 2.MAHASISWA MEMILIKI SEMANGAT 
BERWIRAUSAHA DAN JIWA BISNIS. 

 3.MAHASISWA MEMLIKI KESADARAN 
AKAN PENTINGNYA ILMU 
PENGETAHUAN UNTUK MEMULAI DAN 
MENGEMBANGKAN BISNIS. 
 

 

 



 4.MAHASISWA MEMILIKI KESADARAN 
UNTUK MERUBAH BUDAYA MENCARI 
KERJA MENJADI BUDAYA 
MENCIPTAKAN KERJA DAN 
MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA. 

 5.MAHASISWA MEMILIKI KESADARAN 
UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN 
DENGAN MELAHIRKAN KEMAMPUAN 
DAN MEMILIKI CITA-CITA YANG 
TINGGI. 
 



Tujuan khusus MK Kewirausahaan 
 1.Agar memiliki minat kemauan dan 

kemampuan menjadi wirausahawan 

 2.Agar termotivasi untuk mendirikan usaha, 
terutama usaha kecil dan menengah 

 3.Agar memahami teknik untuk mendirikan 
usaha, cara  membaca peluang usaha dan 
menjalankan usaha secara profesional 

 4.Mampu merancang rencana wirausaha 
kedepan dimulai dari sekarang.    



KOMPETENSI DASAR DARI MK. 
KEWIRAUSAHAAN 

 1).MENJADI ILMUWAN DAN 
PROFESIONAL YANG BERFIKIR 
KRITIS,KREATIF,INOVATIF,SISTE
MIK DAN ILMIAH 

 2).MENJADI WIRAUSAHAWAN 
YANG BERBASIS ILMU 
PENGETAHUAN,DENGAN MODAL 
“BISNIS”. 

 

 



“B I S N I S “ 
     

 B = BERBASIS ILMU 
 I  = NOVATIF 
 S = STRATEGI 
 N = NIAT YANG KUAT 
 I  = INFORMASI DAN   

TEKHNOLOGI 
 S = SUPEL   



KEWIRAUSAHAAN /  
ENTREPRENEURSHIP 

 Pertanyaan : 

 Apa yg akan sdra lakukan setelah 
menyelesaikan pendidikan Sarjana 
Ekonomi UMY? 

 A.Mencari pekerjaan / jadi pegawai 

 B.Menjadi Wirausahawan 

 C.Menjadi karyawan sambil 
berwirausaha 

 



 Bagaimana motivasi berwirausaha di 
kalangan mahasiswa.? 
 

 Bagaimana orientasi mahasiswa setelah 
lulus.? 

 1.Hanya mencari kerja, bukan menciptakan 
lapangan kerja, 

 2.Jumlah orang yg menganggur tiap thn 
bertambah, 

 3.Pertumbuhan lapangan kerja semakin 
sempit. 



Sistem Pendidikan di 
Indonesia 
 Seorang penulis buku ttg Motivasi yaitu 

Max Gunther pernah mengkritik sistem 
pendidikan di Amerika Serikat tahun 70 an 
katanya hanya akan melahirkan lulusan 
“ Sanglaritis “ artinya mereka mempunyai 
mental buruh, yaitu ingin menjadi pegawai 
negeri atau pegawai swasta,krg mampu dan 
mau menciptakan lapangan kerja  sendiri, 
kasus di Indonesia hal itu masih terjadi 
sampai sekarang. 



Kasus pengangguran di Indonesia 

 Jumlah pengangguran di Indonesia 
10 % adalah kaum intelek yg 
menyandang gelar pendidikan 
perguruan tinggi. 

 Bahan Diskusi : Siapakah yang 
bersalah;apakah mahasiswa, orang tua 
atau pemerintah.? 



Hasil penelitian : 
 Mahasiswa sulit untuk mau dan memulai 

wirausaha dg alasan mereka tdk diajar dan 
dirangsang berusaha sendiri; 

 Didukung oleh lingkungan budaya 
masyarakat dan keluarga yg dari dulu selalu 
ingin anaknya menjadi orang gajian / 
pegawai; 

 Para orang tua kebanyakan tdk memiliki 
pengalaman dan pengetahuan berusaha.  



Ir.Ciputra : 
 Generasi muda sdh saatnya mengubah pola 

pandang,jangan hanya berfikir menjadi 
pegawai setelah lulus dari Lembaga 
Pendidikan Tinggi,apalagi Pegawai 
Negeri,menjadi Wirausaha perlu difikirkan 
sebagai pilihan. 

 Untuk memajukan perekonomian dan 
kesejahteraan Indonesia butuh 4 juta 
wirausaha terutama yg Inovatif,di Indonesia 
baru ada 400.000 atau 0,18% sebaiknya 2% 
dari populasi. 

 



Ada tiga jenis Wirausaha 
(Ir.Ciputra) 
 1.Necessity Entrepreneur yaitu menjadi 

wirausaha karena terpaksa dan desakan 
kebutuhan hidup. 

 2.Replicative Entrepreneur,yang cenderung 
meniru-niru bisnis yang sedang ngetren 
sehingga rawan terhadap persaingan dan 
kejatuhan. 

 3.Inovatip Entrepreneur,wirausaha inovatip 
yang terus berpikir kreatif dlm melihat 
peluang dan meningkatkannya. 



 Maka mereka lebih cenderung mendorong 
anak-anaknya untuk mencari pekerjaan atau 
menjadi karyawan; 

 Orang tua merasa lebih bangga bahkan 
merasa terbebas,bila anaknya telah selesai 
kuliah mampu menjadi pegawai; 

 Salah satu faktor lain adalah tidak ada atau 
sulitnya memiliki modal untuk berwirausaha. 



Solusi : 
 Lembaga pendidikan tinggi diharapkan 

mampu menciptakan jiwa wirausaha 
sehingga mereka mampu mandiri dan 
menciptakan lapangan kerja; 

 Pendidikan Kewirausahaan / 
Entrepreneurship Indonesia perlu 
ditingkatkan. 



Latar belakang perlu 
berwirausaha 

 Agar mampu menatap masa depan 
yang lebih baik, 

 Berwirausaha diharapkan seseorang 
mampu mandiri,membuka lapangan 
kerja bagi orang lain. 

 Menjadi Bos bagi usahanya atau lebih 
baik membayar gaji dari pada menjadi 
orang gajian. 



Mengubah Pola Pikir : 
 Bagaimana mengubah pola pikir baik 

mental maupun motivasi orang 
tua,dosen dan mahasiswa agar kelak 
anak-anak dibiasakan untuk 
menciptakan lapangan pekerjaan dari 
pada mencari pekerjaan. 



Kendala bagi seseorang memulai 
usaha : 

 Adanya ketakutan akan rugi atau 
bangkrut; 

 Merasa tidak memiliki masa depan 
yang pasti jika berwirausaha; 

 Merasa bingung darimana memulai 
usaha.  



WIRAUSAHA DENGAN CERDAS? 

 PRINSIP :  

1. Pahami setiap tindakan yg akan 
dilakukan, ikhlas, terencana, 
terkonsep,dengan langkah & strategi 
jitu jgn sekedar iseng atau coba-
coba. 

2. Peluang sukses selalu ada; kerja 
keras, lurus dan benar, cermat, 
serta hemat  



Wirausaha/bisnis berbasis Ilmu 

 A.Penguasaan terhadap konsep 
Manajemen adalah Kunci sukses 
menjalankan bisnis atas dasar 
wawasan dan cara pandang ke depan 
yang akhirnya menjadi pilihan. 



 Mengetahui teknik pemasaran. 

 Menanamkan motivasi sehingga 
bergerak secara dinamis,kompak. 

 Mengatur pos pengeluaran,tidak besar 
pasak dari pada tiang 



 B.Mereka yang sukses dalam 
melakukan usaha / bisnis orang yang 
punya Visi dan Misi, ketrampilan, 
keberanian, dan keyakinan, integritas 
dan komitmen moral yang tinggi, 
kedermawanan, serta tidak sekali-kali 
mencoba berbuat dusta atau bohong. 



 C.90 presen orang kaya itu karena 
bisnis bukan menjadi pegawai / 
karyawan perusahan. 

 D.Kemiskinan dan kefakiran 
merupakan ancaman dan tantangan. 

 E.Yakinkan bahwa bisnis merupakan 
perintah Tuhan dlm mencari nafkah 
shg dekatkanlah sikap dan tatacara 
bisnis anda dengan nilai spiritual. 



Contoh dari Nabi Muhammad 
SAW 

Shidiq          : jujur dan berani 
Amanah       : dipercaya 

Tabligh         : betanggungjawab 
Fatonah        : mempunyai kecerdasan 

serta peduli terhadap lingkungan 



 Dpt dipercaya 
 Kemampuan menghadapi berbagai 

karakter manusia 
 Kemampuan dalam administrasi 
 Dpt melihat resiko dalam penjualan 
 Mengembangkan kreatifitas dan 

inovasi 
 Mampu mengatur keuangan 



INSTING USAHA / 
BISNIS ? 
 Kemampuan membaca pasar 

 Kemampuan negoisasi / tawar menawar 

 Kemampuan menentukan kapan dapat 
mengambil keuntungan / tidak 

 Kemampuan utk mengetahui dan menemukan 
sumber2 potensi 

 Supel, ramah, sopan, menghargai dan 
menghormati dg tdk mengurangi nilai harga 
diri. 



Bgmna memulai usaha / 
Bisnis ? 
 Lihat keadaan pasar yg kompleks dan 

dinamis 

 Dpt mjd mesin penggerak bisnis 

 Lihat kebutuhan dan harapan 
konsumen 

 Bangun tg jawab etika moral 

 Inovasi produk pasar dan modal bisnis 

 Komunikasi yg baik thdp konsumen 



  Pelayanan secara personal pd 
konsumen 

 Ukur kemampuan finansial dg 
jenis bisnis 

 Dapatkan nilai ekonomis 



Kesadaran Pentingnya Ekonomi yg 
Kuat  

 Dengan ekonomi yg kuat 
manusia dpt memenuhi sgla 
kebutuhan hidupnya : sandang, 
pangan, papan, kesehatan.  



Pokok Bahasan MK Kewirausahaan 

I.Pendahuluan 

 1.Latar belakang perlunya Wirausaha 

 2.Keuntungan Berwirausaha 

 3.Jurus awal menjadi pengusaha 

 ( Merubah pola pikir “ Ingin menjadi 
orang gajian / karyawan menjadi 
pemberi gaji / pemilik usaha 

 



 4.Bagaimana mendirikan usaha 

 

 5.Bagaimana mengelola usaha 

 

 6.Strategi bersaing dalam 
menjalankan usaha 



Pengertian Kewirausahaan 
 Wirausahawan atau Entrepreneurship 

adalah orang yang berjiwa berani 
mengambil resiko untuk membuka usaha 
dalam berbagai kesempatan. 

 Kegiatan Wirausaha dapat dilakukan 
seorang diri atau berkelompok. 

 Seorang Wirausahawan dalam pikirannya 
selalu berusaha mencari,memanfaatkan 
peluang usaha yang dpt memberi 
keuntungan. 



PETER F.DRUCKER (Kasmir;17) 

 Kewirausahaan merupakan kemampuan 
dlm menciptakan sesuatu yg baru dan 
berbeda ; Orang yg memiliki 
kemampuan untuk menciptakan 
sesuatu yg baru,berbeda dari yg lain 
atau mampu menciptakan sesuatu yg 
berbeda dgn yg sudah ada sebelumnya. 



ZIMMERER (kasmir ; 17) 
 Kewirausahaan sebagai suatu proses 

penerapan kreativitas dan inovasi dlm 
memecahkan persoalan dan menemukan 
peluang untuk memperbaiki kehidupan / 
usaha. 

 Untuk menciptakan sesuatu diperlukan 
suatu kretivitas dan jiwa inovator yg 
tinggi.Seorang yg memiliki kreativitas dan 
jiwa inovator tentu berfikir untuk mencari 
dan menciptakan peluang yg baru agar lebih 
baik dari sebelumnya. 



Kesimpulan :Kewirausahaan 
 Suatu kemampuan dlm hal 

menciptakan kegiatan usaha; 
 Kemampuan menciptakan memerlukan 

adanya kreativitas dan inovasi yg 
terus menerus untuk menemukan 
sesuatu yg berbeda dari yg sdh ada 
sebelumnya. 

 Kreativitas dan inovasi tsb pada 
akhirnya mampu memberikan 
kontribusi bagi masyarakat banyak. 



 Seorang wirausahawan harus memiliki 
kemampuan yg kreatif dan inovatif 
dlm menemukan dan menciptakan 
berbagai ide. Setiap pikiran dan 
langkah wirausahawan adalah Bisnis. 



Bentuk kegiatan wirausaha 
 Dikelola sendiri 
 Dikelola orang lain 
 Dikelola sendiri artinya pengusaha 

memiliki modal uang dan kemampuan 
langsung terjun mengelola usahanya. 

 Dikelola orang lain artinya pengusaha 
cukup menyetor sejumlah uang dan 
pengelolaan usahanya diserahkan kpd 
pihak lain. 



CARA BERWIRAUSAHA ? 
 Wirausaha dapat dijalankan seorang atau 

sekelompok orang. 

 Jenis usaha yg dijalankan dapat bersifat 
komersial dan sosial atau kedua-duanya 

 Memiliki modal sekaligus menjadi pengelola; 

 Menyetor modal dan pengelolaan 
ditanganioleh pihak mitra; 

 Dalam bentuk saham sebagai bukti 
kepemilikan.  



ETIKA WIRAUSAHA 
 Suatu kegiatan usaha haruslah 

dilakukan dng etika atau norma-norma 
yg berlaku di masyarakat bisnis; 

 Etika atau norma-norma itu digunakan 
agar para pengusaha tidak melanggar 
aturan yg telah ditetapkan dan 
usahanya dijalankan dgn memperoleh 
simpati dari berbagai pihak. 



Pengertian ETIKA  
  Asal kata Etika ; 
 Etika berasal dari bahasa perancis 

Etiquette yg berarti kartu 
undangan;pada saat itu Raja-raja 
perancis sering mengundang para 
tamu dgn menggunakan kartu 
undangan.Dlm kartu undangan 
tercantum persyaratan atau 
ketentuan untuk menghadiri acara 
seperti waktu,pakaian dsb. 



Pengertian secara luas : 
 Etika adalah tata cara berhubungan 

dgn manusia lainnya,karena masing-
masing masyarakat beragam adat dan 
budaya. 

 Etika sering disebut sebagai tindakan 
mengatur tingkah laku atau perilaku 
manusia dng masyarakat. 

 Tingkah laku itu perlu diatur agar 
tidak melanggar norma-norma atau 
kebiasaan yg berlaku dimasyarakat. 



Etika Wirausaha secara 
umum : 
 Sikap dan perilaku seorang pengusaha harus 

mengikuti norma yg berlaku dlm suatu 
negara atau masyarakat. 

 Berpenampilan sopan dlm suatu situasi atau 
acara tertentu. 

 Cara berpakian yg layak dan pantas 

 Cara berbicara yg santun dan tdk 
menyinggung orang lain 

 Perilaku yg menyenangkan orang lain. 



Etika dan norma setiap pengusaha  
 1.KEJUJURAN 
 2.BERTANGGUNG-JAWAB 
 3.MENEPATI JANJI 
 4.DISIPLIN 
 5.TAAT HUKUM 
 6.SUKA MEMBANTU 
 7.KOMITMEN DAN MENGHORMATI 
 8.MENGEJAR PRESTASI 



Tujuan dan manfaat   
 Etika Wirausaha 
 Tujuan etika hrs sejalan dgn tujuan 

perusahaan; 
 Manfaat etika bagi perusahaan 
   - Persahabatan an pergaulan; 
   - Menyenangkan orang lain; 
   - Membujuk pelanggan; 
   - Mempertahankan pelanggan; 
   - Membina dan menjaga hubungan.   



Bagaiamana sikap dan perilaku 
wirausaha 

 Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan 
merupakan bagian penting dlm etika 
wirausaha yg diberikan kpd pelanggan,adapun 
sikap dan perilaku tsb adalah ; 

 1.Jujur dlm bertindak & bersikap, 
 2.Rajin,tepat waktu dan tdk malas, 
 3.Murah senyum,ramah tama,pandai bergaul, 
 4.fleksibel dan suka menolong pelanggan, 
 5.Tanggung jawab dan rasa memiliki 

perusahaan . 



Ciri wirausaha yg berhasil 
 1.Memiliki visi dan tujuan yg jelas 
 2.Inisiatif dan selalu proaktif 
 3.Berorientasi pada prestasi 
 4.Berani mengambil resiko 
 5.Kerja keras 
 6.Bertanggung jawab thd segala aktifitas 

yg dijalankan 
 7.Komitmen pd berbagai pihak 
 8.Mengembangkan dan memelihara 

hubungan baik dgn berbagai pihak. 



Lembaga Internasional pemberi 
penghargaan. 

ERNST AND YOUNG adalah lembaga 
Internasional pemberi penghargaan 
kepada perusahaan atau pribadi yg 
sukses;jenis penghargaan adalah: 

 1.ENTREPRENEUR OF THE 
YEAR(EOY) yaitu penghargaan kpd 
pengusaha terbaik yg diselenggarakan 
setiap tahun. 



 2.LIFE TIME ACHIEVEMENT 
ENTREPRENEUR ( LAE) yaitu penghargaan 
kpd pengusaha yg telah memberikan 
kontribusi berkesinambungan sepanjang 
masa kerjanya. 

 3.INDUSTRY AND MANUFACTURING 
ENTREPRENEUR ( I M E ) yaitu 
penghargaan kepada pengusaha yg bergerak 
dlm bidang otomotif,konsumen dan industri 



 4.SERVICE SPECIAL AWARD FOR 
CORPORATE SPIRIT yaitu 
penghargaan khusus di bidang 
perbankan serta keuangan ratel dan 
logistik. 

 5.YOUNG ENTREPRENEUR atau 
penghargaan kepada pengusaha yg 
berusia 40 th kebawah. 



 6.SPECIAL AWARD FOR 
CORPORATE SPIRIT yaitu 
penghargaan kepada pengusaha yg 
memiliki semangat dlm meningkatkan 
usahanya. 

 7.SPECIAL AWARD FOR 
CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY yaitu penghargaan 
kepada pengusaha yg mampu 
memberikan tanggung-jawab sosial. 



III.BAGAIMANA CARA 
MENDIRIKAN USAHA 

Ada beberapa cara seseorang memulai 
merintis usahanya : 

 1.Faktor keluarga pengusaha 

 2.Sengaja terjun menjadi pengusaha 

 3.Kerja sampingan ( Iseng ) 

 4.Coba-coba 

 5.Terpaksa 



Ada beberapa cara memulai usaha : 

 1.Mendirikan usaha baru 

 2.Membeli perusahaan 

 3.Kerjasama manajemen dg sistem waralaba 
( Franchising )  yaitu memakai nama dan 
manajemen perusahaan lain. 

   Perusahaan pemilik nama disebut 
perusahaan induk ( Franchisor ) dan 
perusahaan yg menggunakan Franchise 



 Dukungan manajemen yg diberikan oleh 
Franchisor berupa : 

 1.Pemilihan lokasi usaha 
 2.Bentuk bangunan 
 3.Lay out gedung dan ruangan 
 4.Peralatan yg diperlukan 
 5.Pemilihan karyawan 
 6.Penentuan atau penyediaan bahan baku 

atau produk 
 7. Iklan bersama 



JENIS BIDANG USAHA 
 1.Sektor Jasa 
 2.Sektor Industri 
 3.Sektor Tambang 
 4.Sektor Kelautan 
 5.Sektor Perikanan 
 6.Sektor Percetakan 
 7.Sektor Seni  
 8.Sektor Pariwisata,dll  



Faktor yg menentukan bidang usaha yg 
akan dilakukan : 

 1.Minat dan Bakat 

 2.Modal 

 3.Waktu 

 4.Laba 

 5.dan Pengalaman 



Jenis badan hukum yg dpt 
dipilih 

 1.Perusahaan Perseorangan 

 2.Firma 

 3.Perseroan Komanditer 

 4.Koperasi 

 5.Yayasan 

 6.Perseroan Terbatas 



JENIS-JENIS IJIN 
USAHA 
Dokumen yg diperlukan oleh suatu usaha : 

 1.Tanda Daftar Perusahaan 

 2.Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) 

 3.Bukti Diri 

Jenis Ijin Usaha 

 1.Surat izin usaha perdagangan 

 2.Surat izin usaha industri 

 3.izin domisili 

 



Jenis Izin Usaha 
 4.Izin mendirikan bangunan ( IMB ) 

 5.Izin dari Departemen teknis sesuai 
dng  bidang usaha. 

 Proses Pendirian Badan Usaha: 

 Contoh;cara mendirikan badan usaha 
berbentuk persekutuan komanditer 
(CV),Perseroan Terbatas (PT),dan 
Yayasan ;   



Cara mendirikan usaha  
 1.Mengadakan rapat umum pemegang 

saham. 

 2.Dibuatkan Akte Notaris. 

 3.Didaftarkan di pengadilan negeri 

 4.Diberitakan dlm lembaran negara 



Faktor-faktor penyebab 
kegagalan usaha;  

 1.Data dan informasi tdk lengkap 

 2.Salah perhitungan 

 3.Pelakanaan pekerjaan salah 

 4.Kondisi lingkungan 

 5.Unsur sengaja 



Tugas perseorangan : 
Carikan contoh foto copy : 
 1.Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) 
 2. N P W P 
 3. S I U P 
 4.S I U I 
 5.Izin Domisili 
 6.Izin Gangguan 
 7.I M B 



IV. BENTUK ORGANISASI 
USAHA 

A.Pengertian Manajemen dan Organisasi; 

 Setiap perusahaan memiliki 
tujuan,untuk mencapai tujuan 
perusahaan adalah Manajemen. 

 Manajemen dan Organisasi tdk dpt 
dipisahkan satu sama lain,manajemen 
bagian organisasi dan sebaliknya. 



 Manajemen merupakan alat untuk 
mencapai tujuan. 

 Organisasi merupakan tempat untuk 
mencapai tujuan. 

 Manajemen dpt diartikan sebagai 
proses dari 
perencanaan,pengorganisasian,pelaksa
naan dan pengendalian untuk mencapai 
tujuan tertentu. 



 Manajemen adalah proses pengelolaan 
suatu kegiatan atau usaha dari awal 
hingga perusahaan berjalan dan 
bangkrut. 

 Manajemen merupakan alat untuk 
mencapai suatu tujuan dgn melalui 
suatu proses. 



Fungsi Manajemen 
Proses untuk mencapai tujuan menjadi 

fungsi manajemen: 

 

1.Planning 

    Perencanaan adalah proses 
menentukan arah yg akan ditempuh 
dan kegiatan yg diperlukan untuk 
mencapai tujuan yg telah ditetapkan.  



2.Organizing 
 Pengorganisasian adalah proses 

pengelompokan berbagai kegiatan atau 
pekerjaan dlm unit-unit. 

 Tujuannya adalah supaya tertata dng 
jelas antara tugas,wewenang dan 
tanggung jawab serta hubungan kerja 
dng sebaik mungkin dlm bidangnya 
masing-masing. 



3.Actuating 

 Menggerakan atau melaksanakan 
adalah proses untuk menjalankan 
kegiatan atau pekerjaan dlm 
organisasi. 

4.Controling 

 Pengawasan adalah proses untuk 
mengukur dan menilai pelaksanaan 
tugas apakah telah sesuai dng rencana.  



JENIS DAN BENTUK 
ORGANISASI 
Jenis Organisasi secara umum 

dibedakan menjadi dua : 
1.Bentuk organisasi ditinjau dari jumlah 

pimpinan puncak; 
 a.Pimpinan puncak satu orang contoh 

perusahaan perseorangan. 
 b.Pimpinan puncak lebih dari satu 

orang atau dewan misalnya perseroan 
terbatas atau Firma. 



Bentuk organisasi berdasarkan 
hubungan wewenang. 

A. Organisasi garis / lini 

 

B.Organisasi Lini dan Staf 

 

C.Organisasi Fungsional 



V. MENILAI KEBUTUHAN 
USAHA 
 A.Pengertian Kebutuhan Usaha 

 Hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan 

   untuk mendirikan dan menjalankan usaha 
dari awal hingga perusahaan beropersi. 

 Kebutuhan usaha beragam jenis tergantung 
bidang usaha dari perusahaan tersebut. 

 Dilakukan penilaian secara benar dan akurat. 

 



Biaya Kebutuhan Usaha : 

 Dengan mengetahui jenis dan jumlah 
kebutuhan usaha membuat rencana 
anggaran; 

 Adapun jenis komponen kebutuhan 
usaha meliputi : 

 A.Biaya pra Investasi 

 B.Biaya pembelian aktiva tetap 

 C.Biaya Operasional 



 Biaya Pra Investasi adalah biaya yg 
dikeluarkan perusahaan dlm rangka 
memulai suatu usaha misalnya biaya 
survey lapangan,biaya studi kelayakan. 

 Biaya pembelian aktiva tetap ; 

 - berwujud 

 - tidak berwujud 



  -Aktiva tetap yg berwujud adalah 
seperti pembelian 
tanah,bangunan,mesin,peralatan,kenda
raan inventaris kantor. 

  -Aktiva tetap tidak berwujud seperti 
pembelian lisensi,hak paten,sistem 
franchisine ( Waralaba ) 



 Kegiatan Operasional adalah sejumlah 
dana yg digunakan untuk menjalankan 
kegiatan usaha yg sedang berjalan. 

 Tugas Perseorangan ; 

    Buatkan rancangan kebutuhan usaha 
untuk mendirikan suatu jenis usaha yg 
anda rencanakan. 



Contoh rancangan kebutuhan 
usaha 
1.Biaya pra investasi 
2.Pembelian aktiva tetap 
    - berwujud 
    - tidak berwujud 
3.Modal kerja 
 jumlah kebutuhan investasi       ………. 
Dana yg tersedia (modal sendiri)………. 
Dana pinjaman                             ……….  



Rencanakan kebutuhan investasi 
dlm suatu jenis usaha . 

 1.Biaya pra investasi 

 2.Pembelian aktiva tetap;sarana-
prasarana,sewa,peralatan kantor dll. 

 3.Modal kerja;tenaga 
kerja,tlpon,listrik,air,dll. 

 Hitung berapa jmlah kebutuhan 
investasi.berapa dana yg 
tersedia.berapa dana pinjaman. 



VI.CARA MEMPEROLEH MODAL 
Pengertian Modal; 

 Untuk mendirikan atau menjalankan suatu 
usaha diperlukan sejumlah modal (uang) dan 
tenaga (keahlian). 

 Modal dlm bentuk uang diperlukan untuk 
membiayai segala keperluan usaha;seperti 
biaya prainvestasi,pengurusan izin,biaya 
investasi untuk pembelian aktiva 
tetap,sampai modal kerja.  



 Modal keahlian adalah keahlian dan 
kemampuan seseorang untuk mengelola atau 
menjalankan suatu usaha. 

 Besarnya modal yg diperlukan tergantung 
dari jenis usaha yg akan digarap. 

 Perhitungan terhadap besarnya kebutuhan 
usaha dilakukan sebelum usaha tsb 
dilakukan. 

 Perlu dilakukan proses seleksi karyawan 



JENIS-JENIS MODAL USAHA 
Ada dua jenis modal usaha : 

 1.Modal investasi 

 2.Modal kerja 

 

 Modal Investasi digunakan untuk jangka 
panjang dan dapat digunakan berulang-
ulang,biasanya umurnya lbh dari 1 thn. 

 Modal kerja digunakan untuk jangka pendek 
dan beberapa kali pakai dlm satu proses 
produksi. 



 Penggunaan modal investasi jangka 
panjang untuk membeli aktiva tetap 
seperti tanah,bangunan,mesin-
mesin,peralatan,kendaraan,bersumber 
dari perbankan. 

 Modal kerja adalah modal yg 
digunakan untuk membiayai 
operasional perusahaan pada saat sdg 
beroperasi. 



SUMBER-SUMBER MODAL 
Kebutuhan modal,baik modal investasi 

maupun modal kerja dapat dicari dari 
berbagai sumber dana yg ada yaitu modal 
sendiri atau modal pinjaman . 

Modal sendiri adalah modal dari pemilik 
usaha. 

Modal asing adalah modal dari luar 
perusahaan. 

Pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh 
secara gabungan;modal sendiri dng modal 
pinjaman 



Untuk memperoleh modal usaha 
perlu diperhatikan : 

1.Tujuan perusahaan 

2.Masa pengembalian modal 

3.Biaya yg dikeluarkan 

4.Estimasi keuntungan 



Pengertian Modal Sendiri 
 Modal sendiri adalah modal yg 

diperoleh dari pemilik perusahaan dgn 
cara mengeluarkan saham. 

 Keuntungan menggunakan modal 
sendiri untuk membiayai suatu usaha 
adalah tidak adanya beban biaya 
bunga,tetapi hanya membayar deviden 



Pengertian Modal asing (pinjaman) 

 Modal asing atau modal pinjaman 
adalah modal yg diperoleh dari pihak 
luar perusahaan dan diperoleh dari 
pinjaman. 

 Penggunaan modal pinjaman untuk 
membiayai suatu usaha akan 
menimbulkan beban biaya bunga,biaya 
administrasi,serta biaya provisi dan 
komisi yg besarnya relatif. 



Sumber dana modal asing 
diperoleh dari : 
 1.Pinjaman dari dana perbankan,baik Bank 

swasta,pemerintah dan perbankan asing. 

 2.Pinjaman dari lembaga keuangan seperti 
perusahaan pegadaian,modal 
venture,asuransi,leasing,dana 
pensiun,koperasi atau lembaga pembiayaan 
lainnya. 

 3.Pinjaman dari perusahaan non keuangan. 



Kelebihan dan kekurangan suatu 
modal. 

 Kelebihan Modal Sendiri : 

 A.Tidak ada biaya;bunga atau 
administrasi, 

 B.Tidak tergantung kpd pihak lain 

 C.Tanpa memerlukan persyaratan yg 
rumit. 

 D.Tidak ada keharusan pengembalian 
modal.  



 Kekurangan Modal sendiri: 

 A.Jumlahnya terbatas 

 B.Perolehan relatif lebih sulit, 

 C.Kurang motivasi 



 Kelebihan Modal Pinjaman 

 A.Jumlah tidak terbatas 

 B.Motivasi usaha tinggi 

 Kekurangan Modal Pinjaman 

 A.Dikenakan berbagai biaya;bunga dan administrasi 

 B.Harus dikembalikan 

 C.Beban moral, 

 Kelebihan Modal Campuran;prosentasi modal 
pinjaman disesuaikan dng kebutuhan atas 
kekurangan modal sendiri 



Soal dan Diskusi 
 1.Pengertian Modal dan Jenis Modal 

 2.Apa Manfaat Modal 

 3.Sumber Dana untuk Modal 

 4.Pengertian Modal sendiri dan modal 
asing. 

 5.Keuntungan dan kekurangan masing-
masing modal. 



VII. Transaksi Pembayaran 
 A.Pengertian Bank. 

 Setiap kegiatan usaha (Bisnis)tidak terlepas 
dari uang,terutama dalam hal pembayaran 
dan penerimaan,uang digunakan sebagai 
modal investasi dan modal kerja. 

 Uang yang digunakan dalam berbagai 
kegiatan usaha selalu berkaitan dng 
transaksi,baik pembayaran maupun 
penerimaan(Cek dan bilyet giro) 



Pengertian Bank 
 Untuk melakukan transaksi antara 

perusahaan dng berbagai pihak 
diperlukan lembaga perantara yaitu 
Bank atau Lembaga Keuangan lainnya. 

 Bank adalah lembaga keuangan yg 
memiliki tugas perantara keuangan 
nasabah. 



Tugas Bank 
 1.Menciptakan atau mengeluarkan dan mengedarkan 

uang (Bank sentral)di Indonesia oleh Bank Indonesia. 

 2.Menampung uang nasabah dlm bentuk 
simpanan(rekening,giro,tabungan,dan deposito (oleh 
Bank umum). 

 3.Memberi pinjaman (kredit). 

 4.Melayani jasa pembayaran,penagihan(inkaso)dan 
pengiriman uang (transfer) 

 5.Memberikan jaminan(bank garansi)kpd 
nasabah,terutama jaminan keuangan kpd pihak lain. 

 6.Kegiatan lainnya. 

 



Bank menurut Undang-Undang 
No.10 Tahun 1998 adalah : 

 Badan usaha yg menghimpun dana dari 
masyarakat dlm bentuk simpanan dan 
menyalurkannya ke masyarakat dlm bentuk 
kredit dan atau dlm bentuk lainnya.dlm 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak. 

 Bank lembaga keuangan yg kegiatannya 
adalah menghimpun dana dari masyarakat 
dan mengeluarkan kembali kpd masyarakat 
serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. 



Lembaga Keuangan 
 Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan 

yg bergerak dibidang keuangan apakah 
hanya menghimpun atau hanya menyalurkan 
dana atau kedua-duanya. 

 Bank lembaga keuangan yg memiliki kegiatan  

 1.Menghimpun dana  (funding) 

 2.Menyalurkan dana   (lending) 

 3.Memberikan jasa-jasa bank lainnya 
(services).     



Jenis-jenis perbankan 
 1.Ditinjau dari segi fungsi: 

 A.Bank umum 

 B.Bank perkreditan rakyat (BPR) 

 2.Ditinjau dari segi Kepemilikan 

 A.Bank milik pemerintah; 

 B.Bank milik swasta nasional; 

 C.Bank milik asing 

 D.Bank milik campuran 



Jenis-jenis perbankan 
 3.Dilihat dari segi status: 

 A.Bank devisa 

 B.Bank nondevisa 

 4.Dilihat dari segi cara menentukan 
harga: 

 A.Bank berdasarkan prinsip 
konvensional (Barat) 

 B.Bank berdasarkan syariah(Islam). 



Jenis Simpanan Bank: 
 Simpanan adalah uang nasabah yg dititipkan 

atau diinvestasikan ke bank,kata lain 
simpanan adalah rekening atau accaunt. 

 Jenis simpanan di bank konvensional (Barat): 

 1.Simpanan giro (demand deposit) 

 2.Simpanan tabungan (Saving deposit) 

 3.Simpanan deposit (Time deposit). 



Jenis simpanan bank. 
 Jenis simpanan (Al-wadiah) yg ada di ank syariah yaitu: 
 1.Rekening giro wadiah; 
 2.Rekening tabungan; 
 3.Rekening deposite; 
 Sarana penarikan untuk rekening giro : 
 1.Cek (Cheque) 
 2.Bilyet giro (BG) 
 Sarana penarikan simpanan tabungan: 
 1.buku tabungan dan slip penarikan 
 2.kartu ATM 
 Sarana penarikan untuk deposito menggunakan bilyet 

deposito,baik deposito berjangka maupun sertifikat deposito. 



Soal untuk Diskusi 
 1.Jelaskan pengertian bank dan kegiatan bank secara lengkap. 
 2.Uraikan manfaat perbankan bagi nasabah,terutama dng usaha 

nasabah. 
 3.Uraikan pengertian rekening (simpanan) dan jenis rekening 

serta manfaat bagi nasabah. 
 4.Uraikan pengertian rekening giro dan tabungan,serta jelaskan 

sarana penarikan untuk rek.giro dan tabungan. 
 5.Uraikan pengertian deposito danjenis deposito serta manfaat 

bagi nasabah. 
 6.Jelaskan pengertian cek dan manfaat penggunaan cek 

tersebut. 
 7.Jelaskan pengertian dan keuntungan dari bilyet giro (BG) bagi 

nasabah dalam usaha. 



VIII.Cara Mengajukan 
Pinjaman. 
 Pengertian pinjaman. 

 Untuk melakukan kegiatan usaha dibutuhkan 
sejumlah dana,kebutuhan dana dapat 
diperoleh dari modal sendiri atau modal 
pinjaman. 

 Berbagai lembaga keuangan yg dpt dijadikan 
tempat untuk meminjam modal antara lain 
dunia perbankan dan lembaga keuangan 
nonbank,seperti leasing dan pegadaian atau 
asuransi. 



Pengertian Pinjaman. 
 Pemberian pinjaman yg dilakukan oleh 

bank diartikan sebagai penyaluran dana 
ke masyarakat,dikenal dng kredit bagi 
bank konvensional (barat) dan 
pembiayaan bagi bank Syariah (Islam). 



Unsur-unsur kredit atau 
pembiayaan 

 1.Kepercayaan; 

 2.Kesepakatan; 

 3.Jangka waktu; 

 4.Risiko,dan 

 5.Balas jasa. 



Jenis-jenis kredit atau 
pinjaman 
 1.Kredit investasi 

 2.Kredit modal kerja 

 3.Kredit perdagangan 

 4.Kredit produktif 

 5.Kredit konsumtif 

 6.Kredit profesi 



Rumusan untuk mencari besaran 
angsuran,pokok pinjaman, dan 
bunga. 

 

 Angsuran   = Pokok Pinjaman + Bunga 

 

      Jmlh Pinjaman 

 Pokok Pinjaman =   

        Jangka waktu 
pinjm 



Rumusan Bunga : 
            

 

      % Bunga x Jumlah Pinjaman   

 Bunga  =                                x 1 

                              1 thn 

                           



Sistem perhitungan bunga 
kredit 
 1.Sistem Flate Rate 
 2.Sliding Rate;dan 
 3.Floating Rate. 
 Jenis – jenis Pembiayaan yg diberikan Bank 

Syariah : 
 1.Al-Musharakah, 
 2.Al-Mudharabah 
 3.Baial muarabahah, 
 4.Ijarah, 
 5.(Ijarah wa iqtina) 



Soal bahan Diskusi 
 1.Uraikan pengertian pinjaman. 
 2.Jelaskan alasan mengapa perlu 

memperoleh suatu pinjaman. 
 3.Uraikan keuntungan dan keruguan dari 

pinjaman. 
 4.Jelaskan sumber pinjaman. 
 5.Jelaskan jenis-jenis pinjaman. 
 6.Cara perhitungan bunga pinjaman. 
 7.Prosedur dan persyaratan pinjaman dari 

perbankan.  



Pembiayaan Bank Syariah 
 Khusus untuk Bank Syariah ( Islam ) 

istilah yg digunakan dlm penyaluran 
dana bukan kredit,tetapi pembiayaan. 

 Bank konvensional (Barat) menggnakan 
sistem bunga sebagai balas jasanya. 

 Bank Syariah ( Islam ) balas jasa dng 
sistem bagi hasil ( Profit Sharing ).  



Jenis Pembiayaan Bank 
Syariah 
 1. Al-Musharakah,yaitu pembiayaan 

berdasarkan bagi hasil,merupakan akad 
kerja dua pihak atau lebih untuk 
melakukan usaha bersama. 

 2.Al-Mudharabah,yaitu pembiayaan 
berdasarkan prinsip penyertaan 
modal,artinya akad kerjasama dimana 
bank syariah membiayai seluruh modal 
dan nasabah sebagai pengelola. 



 3.Baial muharabah yaitu kegiatan jual 
beli barang.Pembiayaan ini meliputi 
penentuan harga pokok ditambah 
keuntungan yg diharapkan oleh 
nasabah dan dibiayai oleh 
bank.Pembayaran oleh nasabah 
dilakukan secara cicilan sesuai dng 
jangka waktu usaha. 



 4.Ijarah yaitu pembiayaan barang 
modal berdasarkan sewa murni tanpa 
pilihan atau dng adanya pilihan 
pemindahan kepemilikan atas barang 
yg disewa dari pihak bank oleh pihak 
lain yg disebut ijarah wa iqtina. 



Prosedur dan syarat pinjaman 
 Prosedur dan syarat pinjaman bertujuan 

agar kredit atau pembiayaan yg 
diberikan ke nasabah aman atau tidak 
macet. Dan jangan sampai kredit 
tersebut disalahgunakan dan menjadi 
beban bagi nasabah di masa yg akan 
datang. 



9.TEKNIK MENENTUKAN LOKASI 
DAN LAYOUT. 

 Untuk menjalankan kegiatan usaha 
diperlukan tempat usaha yg disebut 
lokasi usaha. 

 Lokasi merupakan tempat melayani 
konsumen,atau tempat memajangkan 
barang-barang dagangan. 

 Lokasi untuk menyimpan barang,jasa 
dikenal nama Gudang. 



 Di samping lokasi perusahaan,perlu 
juga dipikirkan tata letak sebagai 
tempat melakukan kegiatan usaha. 

 Tata letak ini dikenal dng nama Layout. 

 Layout yg perlu dilakukan adalah 
terhadap gedung,tempat parkir,bentuk 
gedung,ruangan,kursi,meja, 
lemari,mesin,peralatan dsb.  



  Penentuan layout juga perlu dilakukan 
secara cermat dng mempertimbangkan 
berbagai faktor,seperti 
keamanan,kenyamanan,keindahan,efisi
ensi,biaya,fleksibilitas,dan 
pertimbangan lainnya. 

 



Jenis-jenis lokasi 
 1.Lokasi untuk kantor pusat; 

 2.lokasi untuk pabrik; 

 3.lokasi untuk gudang; 

 4.lokasi untuk kantor cabang 



Pertimbangan menentukan lokasi 
 1.Jenis usaha yg dijalankan; 

 2.dekat konsumen atau pasar 

 3.dekat dng bahan baku; 

 4.ketersediaan tenaga kerja; 

 5.sarana dan prasarana; 

 6.dekat dng pusat pemerintahan; 

 7.dekat dng lembaga keuangan; 

 8.berada dikawasan industri; 

 9.kondisi masyarakat setempat 



10.Mengelola Sumber Daya 
Manusia 

 Salah satu aspek yg tdk kalah 
pentingnya untuk dikelola para 
wirausahawan adalah sumber daya 
manusia ( SDM ) yg dimilikinya. 

 Manusia ( Karyawan ) yg menjadi motor 
penggerak kegiatan usaha perlu 
dikelola secara profesional. 

 Pengelolaan Manajemen SDM. 



Bab 4 
Berpikir Kreatif 



Tujuan Pembelajaran 
 Mengenalkan kreativitas sebagai modal 

penting seorang wirausahawan 

 Menjelaskan hambatan berpikir kreatif yang 
dapat menghambat progress sebuah usaha 

 Mengenalkan cara mengukur potensi kreatif 

 Mengenalkan cara meningkatkan kreativitas 
dan membebaskan diri dari belenggu 

 



Hambatan Kreativitas 
 

Adam, Conceptual 
Blockbusting 



Hambatan Persepsi Pada 
Game 
1. Membatasi penyelesaian problem 

dengan asumsi yang tidak perlu 

2. Stereotyping: Berpikir konvensional 

3. Terlalu banyak informasi 



Perspektif 
 



Perspektif 
 



Perspektif 



Berpikir Kreatif 
 Melihat dengan sudut pandang baru 

 

 Menemukan hubungan baru 

 

 Membentuk kombinasi baru 

 



Pemecahan Masalah Titik 1 

Gambarlah empat garis lurus yang menghubungkan 
sembilan titik di bawah ini tanpa mengangkat alat tulis 

Anda dari kertas 
 

 o o o 

 

 o o o 

 

 o o o 



Pemecahan Masalah Titik 2 
 Gambarlah lima garis lurus yang menghubungkan duabelas titik di 

bawah ini tanpa mengangkat alat tulis Anda dari kertas 

 

    o o o 

    o o o 

    o o o 

    o o o 



Pemecahan Masalah Titik 3 
 Gambarlah enam garis lurus yang menghubungkan enambelas 

titik di bawah ini tanpa mengangkat alat tulis Anda dari kertas 

    o o o o 

    o o o o 

    o o o o 

    o o o o 

     

 



Pemecahan Masalah Titik 4 
 Dapatkah Anda menyusun sembilan titik ini sehingga nantinya 

ada sepuluh baris yang masing-masing baris terdiri dari tiga titik 

 

   0  0  0 

 

   0  0  0 

 

   0  0  0 



Pemecahan 1 
   

   0 0 0 

 

   0 0 0 

 

   0 0 0 



Pemecahan 2 
  o  o  o 

 

 

  o  o  o 

 

 

  o  o  o 

 

 

  o  o  o 



   0 0 0 0 

 

   0 0 0 0 

 

   0 0 0 0 

 

   0 0 0 0 

Pemecahan 3 



Pemecahan 4 
   0  0  0 

 

    0 0 0 

 

   0  0  0 



Melihat Dengan Sudut Pandang Baru 

 Sebenarnya masalah yang kita hadapi 
tidak berubah, tetapi yang kita ubah 
adalah cara kita dalam memandang 
masalah tersebut melalui pola pikir 
positip. 

 Misal : memandang kegagalan sebagai 
sukses yang tertunda, bukan kegagalan 
sebagai alasan untuk frustasi berat. 

    

 



Pemikir Kreatif Selalu Bertanya: 
 
 
 
 
 
Shape 
  Color  
   Use 
    Material 
        Part 
      Size 



“SCUMPS” 
 



Teknik “CREATE” 
  

1. Membuat COMBINASI baru 
2. Menggunakan Input yang 

RANDOM 
3. Membuat ELIMINASI 
4. Menggunakan ALTERNATIF 
5. Mencoba Cara Pikir Terbalik 
6. Kasus Ekstrim 



Teknik Visual Thinking 

www.howstuffworks.
com 

ATM = Amati, Tiru, 
Modifikasi 



Seberapa Kreatifkah Anda ??? 
 

 

 

KUESIONER 



Tips Meningkatkan Kreativitas 
1. Tingkatkan penggunaan otak kanan 

anda melalui stimulus visualisasi 
tujuan, mempelajari seni musik, serta 
berolahraga jalan kaki tanpa alas 

2. Kenali hambatan kreatifitas anda, dan 
lakukan rencana aksi untuk 
mengeliminir hambatan tersebut 

3. Biasakan berpikir berbeda 



Quotation 
  

“Kreatifitas terdiri dari 1 persen 
inspirasi dan 99 persen kerja 

keras.”  
 

 - Thomas Alfa Edison 



 
Mencari Gagasan Usaha 



Tujuan Pengajaran  
 Menjelaskan cara-cara mencari gagasan baru 

 Menjelaskan bidang usaha kelompok kreatif 

 Menjelaskan bidang usaha kelompok 
konsultatif 

 Menjelaskan bidang usaha kelompok 
pelayanan 

 Menjelaskan bidang usaha kelompok analitis 

 Menjelaskan ide usaha dari imitasi 



Game Kreasi Kata 
a. Inti permainan 

 Menciptakan berbagai hasil kreasi baru 
dari gabungan dua kartu 

b. Sasaran 

 Menciptakan ide usaha/produk melalui 
spontanitas kombinasi ide CAMPER dan 
HERB 

c. Waktu : 15 menit 

d. Prosedur 



Metode Atm 
 Mempelajari bisnis yang sudah ada 

 Mengkaji input dan output suatu bisnis 

 Menganalisa trend populasi dan data 
demografi 

 Mengkaji trend ekonomi 

 Meniru dan Memodifikasi 4 P (Place, 
Price, Product, Promotion) 

 



Apa yang diinginkan konsumen? 

Bagaimana cara memuaskan konsumen? 

Apakah cara terbaik untuk memuaskan konsumen? 

? 

Konsumen yang memiliki 

masalah/keinginan dalam 4P 

Apa solusinya? 

Apa produk/jasa yang 

dapat ditawarkan? 

GAP 

Modifikasi  4P 



Analisis Dimensi 

ANALOGI 

• tinta : cepat kering 

• badan : warna-warni 

• tutup : bahan 

• fungsi : tambah 
radio/lampu 

• Sepeda 

• mobil 
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2-Kolom 

MATRIKS 

MORFOLOGI 

• truk 

• foto 

• medium yang 
dibersihkan 

• Kemasan 

• bentuk bahan 

• cara membersihkan 
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Analisis Kompetitif 

ORDER WINNER 

• break-down 

• rakit kembali 

• analisis proses 

• analisis biaya 

selera saat ini : 

• Inovasi 

• suasana nyaman 

• kemasan menarik 



Inovasi 



 “Sesuaikan pilihan bisnis dengan karakter,  
bakat, ketrampilan, dan hobi anda” .... Questionaire 

 
 

Dedikasi/Pelayan
an 

Dominasi/ 
Pengarahan 

Introvert/Produ
ksi 

Ekstrovert /Distribusi 

P - konsultatif 

K - Analitis 

T - Service 

D - kreatif 

Remember! 



Questioner 
 Berada di Kuadran Kepribadian 

Manakah Anda ? 

 Apa Jenis Usaha Yang Cocok Untuk 
Kepribadian Anda ? 



Hubungan Kreativitas, Idea, 
Dan Peluang 

IDE 

PELUANG 



Contoh Ide Yang Gagal 
Jadi Peluang 

 

 

 

Japan Invention Unusefulness 



 Ada 4 cara untuk  menilai apakah 
sebuah ide merupakan peluang yang 
baik: 

 Pasar 

 Potensi Pertumbuhan Pasar 

 Biaya 

 Resiko 

 



 

• JENIS PRODUK 
(CUSTOMIZED/MASSAL) 

• BESAR/UKURAN 

• SASARAN (STP) 

• PENGEMBANGAN  

Pasar +/- 



• Margin Cukup 

• Tahan Lama 

Ekonomi +/- 



• Persaingan Ketat/Tidak  

• Sulit/Mudah Ditiru 

Risiko +/- 



Format Penilaian 
 

 

 

Format Cek List Potensi Peluang Suatu 
Ide 



Tips Praktis 
Carilah Idea Bisnis dengan : 

 Sering menghadiri pameran 
perdagangan dan investasi 

 Mempelajari keahlian tenaga kerja lokal 

 Investigasi material lokal dan sumber 
daya lain 

 Mengkaji peluang substitusi produk 
impor 



Quotation 

“Ketika satu pintu tertutup maka 
pintu lain terbuka. Namun, kita 

seringkali terpaku menyesali pintu 
yang tertutup itu, hingga tak bisa 

melihat pintu lain yang terbuka bagi 
kita” 

 - Alexander Graham Bell 

 

Teruslah Maju Dengan Ide-Ide 
Cemerlang 



 
Kepemimpinan 



 
Pemasaran 



Tujuan Pembelajaran 
 Menjelaskan konsep pemasaran 

 Menjelaskan strategi dan taktik 
pemasaran 

 Menjelaskan konsep bauran pemasaran 



Kasus 
 Baca kasus yang diberikan sebagai 

ilustrasi tentang masalah pemasaran 
yang dihadapi oleh seorang pengusaha.  

 

 Setelah menyelesaikan modul ini, 
kerjakan tugas yang diberikan diakhir 
kasus tersebut. 



Definisi Pemasaran 
 Kotler dan Lane (2007): Pemasaran adalah suatu 

proses sosial yang di dalamnya individu dan 
kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan 
dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 
secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai 
dengan pihak lain. 

 

 Ducker (1954): Pemasaran bukan sekedar perluasan 
dari penjualan, pemasaran sama sekali bukan 
aktivitas khusus, tetapi merupakan keseluruhan 
bisnis yang dilihat dari sudut pandang hasil akhir 
yang dicapai, yaitu dari sudut pelanggan. Dalam 
setiap bisnis hanya pemasaran dan inovasi yang 
menciptakan pendapatan yang lain hanya 
menciptakan biaya. 



Pemasaran:  
Barang, Jasa, dan Gagasan 
 Pemasaran Barang Konsumsi (Consumers 

Goods) 

 yaitu produk yang dibeli untuk penggunaan pribadi. 

 Pemasaran Barang Industri (Industrial Goods) 

 yaitu produk yang digunakan oleh perusahaan untuk 
memproduksi produk lain. 

 Pemasaran Pada Jasa (Service),   

 yaitu produk yang tidak nyata seperti waktu dan 
keahlian atau aktivitas yang tidak dapat dibeli. 

 Pemasaran Gagasan. 



Strategi Pemasaran 

Strategi penetrasi pasar 

Strategi pengembangan pasar  

Strategi pengembangan produk 

Segmentasi pasar 



Segmentasi. 

Membagi  atau mengelompokkan pasar 

ke dalam beberapa segmen 

Targeting 

 

Memilih satu atau lebih segmen pasar 

yang dijadikan target pasar 

Positioning 

Upaya mengkomunikasikan konsep 

produk  agar masuk ke dalam benak 

konsumen 

Segmentation-Targeting-Positioning 
(STP)  



Taktik Pemasaran 

 

Diferensiasi 

  - Product 

  - service 

- People 

- image 

Bauran 

Pemasaran 

•  Product 

• Price 

• Place 

• Promotion 

Penjualan 

• Fitur selling 

• Benefit selling 

• Solution 

selling 



Produk berjalan melalui berbagai tingkatan. 

 Product Life Cycle (daur hidup produk)  

menunjukkan tahapan dari pertumbuhan 

yang dapat memberi gambaran manajemen 

perusahaan untuk mengambil keputusan 

apakah produk tersebut akan dilanjutkan 

atau tidak dan kapan produk baru harus 

diperkenalkan.  

Produk 



Cost Based 

Pricing 

Value Based 

Pricing 

Competition 

Based Pricing 

Pendekatan penetapan 

harga secara umum 

meliputi satu atau lebih 

tiga perangkat 

perimbangan: 

Price 



•Distribusi  Langsung dari Produk Konsumsi 

•Produsen ---->> Pemakai Saluran 1 

•Distribusi Eceran dari Produk konsumsi 

•Produsen ---->> Produsen ---->> Konsumen Saluran 2 

•Distribusi Grosir dari produk konsumsi 

•Produsen --> Grosir --> Pengecer --> Konsumen Saluran 3 

•Distribusi melalaui agen penjualan 

•Produsen -> Agen -> Grosir -> Pengecer -> 

konsumen 

Saluran 4 

Place 



 

Advertising 

Koran, televisi, direct mail, radio, 

majalah, iklan luar ruangan, 

internet, periklanan maya 

Personal Selling 

Bentuk penjualan yang sangat 

efektif untuk pemasaran 

hubungan 

Sales Promotion 

Produk get out the crowd, 

Penghubung ke media lain, 

mendorong trial purchase, lebih 

diingat oleh konsumen 

 

Public Relation 

Publikasi kegiatan pelayanan 

terhadap masyarakat umum 

Promotion 

Promotion 



 
Manajemen Keuangan & Pembiayaan 
Usaha 



How To: 

Kasus: 

Bebek Goreng “BAGONG” 



Kasus (1) 
 Bagong adalah pemuda desa yang memiliki mimpi yang besar. 

Meskipun berasal dari desa, Bagong bermimpi 20 tahun yang 
akan datang dapat memiliki restoran yang tersebar di seluruh 
Indonesia. Untuk mewujudkan mimpinya tersebut Bagong harus 
memulai langkah pertama, yaitu membangun restoran 
pertamanya. Bagong percaya, dengan resep masakan bebek 
goreng warisan dari eyangnya restoran yang akan dia buka 
akan diminati oleh masyarakat.  

 Setelah melalui diskusi dengan rekan-rekannya serta melakukan 
analisis sederhana terkait potensi pasar dan selera konsumen 
yang ada di sekitar kota tempat tinggalnya, Bagong optimis 
bahwa dalam 1 tahun pertama mampu menjual 36.000 bebek 
goreng dengan omzet Rp360 juta per tahun (asumsi 100 porsi 
sehari, 1 bulan 30 hari buka) 



Kasus (2) 
 Untuk dapat mencapai omzet tersebut Bagong mengidentifikasi 

beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai persiapan 
pembukaan restoren Bebek Gorengnya, yaitu: 

 Peralatan produksi , untuk membersihan, memasak dan 
menghidangkan produk. Estimasi nilai peralatan produksi tersebut 
adalah Rp10 juta 

 Tempat untuk berjualan. Bagong menemukan tempat yang cukup 
strategis untuk dapat disewa sebagai tempat usaha. Biaya sewa per 
tahun tempat tersebut adalah Rp6 juta (per bulan Rp500 ribu)  

 Bebek dan bahan-bahan habis pakai lainnya yang harus disediakan 
untuk memulai membuka restoran diperkirakan rata-rata bernilai Rp700 
ribu per hari. Untuk berjaga-jaga terhadap fluktuasi permintaan, 
Bagong mengambil kebijakan pembelian bahan-bahan tersebut 10% 
lebih banyak dari rata-rata kebutuhan.  



Kasus (3) 
 Kebutuhan (lanjut) 

 Bebek dan bahan-bahan habis pakai tersebut diperoleh dari suplier-
suplier yang merupakan teman lama Bagong. Karena kedekatan 
personal tersebut, Bagong mendapatkan fasilitas pembayaran  5 hari 
setelah barang dibeli. 

 Kas kecil yang digunakan untuk memperlancar transaksi diperkirakan 
sebesar Rp200 ribu 

 Untuk membantu proses produksi dan pelayanan Bagong dibantu 2 
orang karyawan yang mendapatkan gaji Rp750 ribu per bulan 

 Pada satu sisi uang yang ada di tangan Bagong saat ini hanya Rp25 
juta hasil dari Bagong memenangkan lomba lari maraton yang dia 
ikuti dalam rangka HUT RI ke-64 beberapa waktu yll 

 Beruntung, Bagong memperoleh fasilitas pinjaman lunak dari suatu 
NGO sebesar Rp15 juta dengan tingkat bunga sebesar 12% per 
tahun yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun  



Kasus (4) 
 Dari proses produksi yang dilakukan oleh Bagong, 

terdentifikasi bahwa Biaya bahan baku dan bahan 
habis pakai adalah  Rp7 ribu per porsi.  

 Untuk mendukung penjualan Bagong mengeluarkan 
biaya pemasaran sebesar Rp100 per bulan. 
Sementara biaya administrasi dan operasional lainnya 
adalah Rp25 ribu per bulan. 

 Harga jual produk adalah Rp10 ribu per porsi.  

 Untuk memaksimalkan penjualan Bagong 
mencadangkan adanya piutang  kepada pelanggan 
setianya sebesar Rp300 ribu per bulan.  



Kasus (5) 
 Selanjutnya untuk kepentingan mobilisasi usaha, 

Bagong menggunakan motornya yang berharga 
Rp10juta dalam aktivitas bisnis 

 Karena masih merupakan bisnis pemula, Bagong 
belum membayar pajak atas bisnisnya 



Kasus (6) 
 Tentukan: 

 Buatlah proforma neraca dari bisnis Bebek Goreng yang akan 
dilakukan Bagong tsb! 

 Hitung modal kerja yang dibutuhkan oleh Bagong! Berapa tingkat 
keuntungan dari investasi modal tersebut? 

 Buatlah proforma laporan R/L 

 Berapa besarnya laba kotor dan laba bersih yang berhasil 
diprediksikan 

 Berapa besarnya margin keuntungan, ROA dan ROE dari bisnis 
Bagong tersebut? 

 Bagaimana kemampuan pembayaran utang yang dimiliki oleh bisnis 
Bagong?  

 Bagaimana efektifitas Bagong dalam pengelolaan aset yang 
dimiliki? Bagaimana pula likuiditas bisnis Bagong tersebut? 

 



Neraca (000 per bulan) 
AKTIVA PASIVA 

Kas ? Utang dagang ? 

Piutang ? Utang Lembaga Keuangan ? 

Sedian 

Peralatan ? Modal Sendiri ? 

Kendaraan ? 

Total Aktiva ? Total Pasiva ? 



Modal kerja & Tingkat Keuntungan dari 
modal yang diinvestasikan  

 Modal Kerja = Aset Lancar terkait Operasional – 
Kewajiban Lancar terkait Operasional + Aset Tetap 

 

 Modal Kerja  = ? 

 Tingkat keuntungan investasi  = Modal Kerja/NOPAT 

      = ? 



Laba/Rugi (000 per bulan) 
Penjualan ? 

Harga Pokok Produksi (-) ? 

Sediaan awal (+) ? 

Pembelian (+) ? 

Biaya tenaga kerja langsung (+) ? 

Sediaan akhir (-) ? 

Laba Kotor (Gross Profit) ? 

Biaya penjualan dan administrasi (-) ? 

Operating profit ? 

Beban Bunga (-) ? 

Laba Sebelum Pajak ? 

Pajak (-) ? 

Laba Bersih ? 



Margin Keuntungan, ROA, 
ROE 
 Margin  = Laba Bersih/Penjualan 

   = 

 

 ROA  = Laba Bersih/Total Aset 

   = 

 

 ROE  = Laba Bersih/Total Modal Sendiri 

   = 



Laba kotor, Laba Bersih, 
Kemampuan Bayar Utang 

 Laba Kotor  = 

 Laba Bersih  = 

 Kemampuan Bayar Utang =  

    = Laba Operasi/beban bunga 

    = 



Efektifitas Pengelolaan Aset & Kondisi 
Likuiditas Keuangan 

 Perputaran Sediaan  = Penjualan/Sediaan 

     = 

 Perputaran Aset  = Penjualan/Total Aset 

     = 

 Likuiditas = Aset Lancar/Kewajiban Lancar 

    = 

 



Konsep 

Pengelolaan Keuangan Untuk Start-up 
Business 



Agenda 
 Basic Financial Management for Start-Up 

Business Owner 

 Financial Feasibility Analysis 

 Managing Working Capital 

 Managing Debt 

 Managing Cash Flow 

 Managing Financial Performance 

 



Fixed Cost vs Variable Cost 

Rp 

Jumlah Unit 

Fixed cost 

Variable 
cost 



Break Even Point 

Rp 

Jumlah Unit 

Total cost 

Sales 

Profit 

BEP 

Loss 
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What’s Project L’s NPV? 

10 80 60 

0 1 2 3 
10% 

Project L: 

-100.00 

9.09 

49.59 

60.11 

18.79  = NPVL NPVS = $19.98. 



Calculator Solution 
Enter in CFLO for L: 

-100 

10 

60 

80 

10 

CF0 

CF1 

NPV 

CF2 

CF3 

I = 18.78 = NPVL 



Rationale for the NPV Method 

NPV =  PV inflows - Cost 

 =  Net gain in wealth. 

 

Accept project if NPV > 0. 

 

Choose between mutually  

exclusive projects on basis of 

higher NPV.  Adds most value. 



Internal Rate of Return:  IRR 

0 1 2 3 

CF0 CF1 CF2 CF3 

Cost Inflows 

IRR is the discount rate that forces 

PV inflows = cost.  This is the same 

as forcing NPV = 0. 
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NPV:  Enter r, solve for NPV. 

IRR:  Enter NPV = 0, solve for IRR. 



 40 40  40 

0 1 2 3 
IRR = ? 

Find IRR if CFs are constant: 

-100 

Or, with CFLO, enter CFs and press  

IRR = 9.70%. 

  3   -100      40         0         

    

   9.70% 

N I/YR PV PMT FV 

INPUTS 

OUTPUT 



Money Management 
Strategies 
 Effective money management strategies include organizing and 

maintaining personal financial records, overseeing the household 
budget, handling the checkbook, and achieving financial goals based 
on careful planning through the balance sheet and cash flow 
statements. 

 

 A balance sheet, also known as the net worth statement, lists all items of 
value and all amounts owed.  These are referred to as assets and liabilities, 
respectively.  The balance sheet illustrates projected savings and expenses.  

 A statement of income, showed company financial performance over 
specific period. 

  A cash-flow statement summarizes all cash receipts and payments for a 
given time frame.  The cash flow statement provides information  on 
income and spending behavior. 

  A budget assesses the current financial situation, provides direction for 
achieving financial goals, creates budget allowances, and provides feedback 
for evaluating planned objectives. 



Balance Sheet 

Asset 

 Current Asset 

 Cash 

 Account Receivables 

 Inventory 

 

 Fixed Asset 

 Equipment 

 Land 

 Building 

Liability & Equity 

 Liability 

 Account Payable 

 Notes Payable 

 Accruals 

 Long-term debt 

 

 Equity 

 Common stock 

 Retained Earnings 



Income Statement (P&L) 
 Net Sales 

 (-) COGS 

 (-) Selling & GA expenses 

 EBITDA 

 (-) Depreciation 

 (-) Amortization 

 EBIT 

 (-) Tax 

 Net Income 

 



Working Capital 
 also known as net working capital, is a 

financial metric which represents operating 
liquidity available to a business 

 

 Net operating working capital   

  = Operating CA – Operating CL 

  = (cash, receivables, inventory) – (account payable, accruals) 

 

 Net operating capital   

  = Net Operating Working Capital + Fixed 
Asset 



Working Capital Management 
 Ensuring that the firm is able to continue its operations and that it has 

sufficient cash flow to satisfy both maturing short-term debt and 
upcoming operational expenses. 

 

 Considerations: 

 Cash conversion cycle 

 ROIC (Return on Invested Capital) and CoC (Cost of Capital) 

 

 Areas: 

 Cash Management 

 Inventory Management 

 AR Management 

 AP Management 



Debt Management 
 Leverage and the Use of Credit: 

 The degree to which borrowed capital is used to supplement 
and extend equity capital: 

• Leverage increases with increases in the debt/asset ratio. 

• Leverage can be a powerful tool, but use with caution. 

 

 Should I borrow capital and use leverage to increase my profits? 

• Only if ROA > I 

 

 If ROA < i: 

• Equity capital has to be used to help pay the interest. 

 



Types of loan By Length of repayment:  Short-Term Loans 

    Intermediate-Term Loans 

    Long-Term Loans 

By Use of funds:   Real Estate Loans 

    Non-Real Estate Loans 

    Personal Loans 

By Type of security:  Secured  

    Unsecured 

By type of Rate:   Fixed Rate 

    Variable Rate 

By Type of Repayment Plan: Single Payment Loan 

    Line of Credit 

    Amortized Loan 

    Balloon Payment Loan 



The Cost of Borrowing 
 Interest Rates: 

•  (APR) Annual Percentage Rate/ Nominal Rate. 

 Periodic Rate 

 Periodic rate = APR/m  

 Effective Rate 

 Eff = (1 + Periodic rate)m - 1 

 
 

  Other cost: 

•  Loan closing fees or “points.” 

•  Appraisal fees. 

•  Other fees. 



 Comparing the cost of different plans: 
 

1. Calculate the dollar amount to be repaid in each time period: 
Principal, interest, other fees. 
 

2. Find the discounted present value of the series of payments: 
Use the same discount rate for each alternative. 
 

3. Find the NPV, or true cost, of the loan: 
IRR to the lender if want in percentage terms. 
 

 

 



Sources of Funds 
 Individual Deposits & Savings 

 Loan: 

 Family loan 

 Neighbors loan 

 “Pegadaian” 

 Bank loan (commercial bank, BPR, Syaria bank, etc) 

 Venture capital 

 Leasing 

 Etc. 

 Suppliers 

 Customers 

 



Cash flow statement 
  A cash-flow statement summarizes all cash 

receipts and payments  for a given time frame.  The 
cash flow statement provides information on income 
and spending behavior 

 Cash basis 

 Exclude depreciation, amortization & accruals 



Statement of Cash Flow 
 (+) Cash flow from operation 

 (+) Inflow (all receipt from production, sales, delivery, procurement, 

advertising, inventory, etc) 

 (-) Outflow (all payment for production, sales, delivery, procurement, 

advertising, inventory, etc) 

 (+) Cash flow from investing 

 (+) Inflow (all receipt from investment result) 

 (-) Outflow (all payment for investment, such as: buy assets, make loan 

to customer, etc.) 

 (+) Cash flow from financing 

 (+) Outflow (such as: new debt, new fund from equity) 

 (-) Outflow (such as: dividend payment) 

 Net increase (decrease) in cash 



Financial Performance Indicators (1) 
 Liquidity:  Can we make required payments as they fall 

due? 

 
 CR = CA/CL 
 QR = (CA-Inv)/CL 

 

 Asset management:  Do we have the right amount of 
assets for the level of sales? 

 
 Inv. TO = Sales/Inv 
 DSO = Receivables/Average sales per day 
 FATO = Sales/TFixedAsset 
 TATO = Sales/TA 

 

 



Financial Performance Indicators (2) 
 Debt management:  Do we have the right mix of debt 

and equity? 

 
 Debt ratio = TL/TA 
 TIE = EBIT/interest charges 

 

 Profitability:  Do sales prices exceed unit costs, and are 
sales high enough as reflected in PM, ROE, and ROA? 

 
 PM = NI/Sales 
 BEP = EBIT/TA 
 ROA = NI/TA 
 ROE = NI/CE 



Tips & Triks 



Tips for Managing Working 
Capital 
 Define cash conversion cycle 

 

 

 

 

 

 

 Use cash management policy 

 Use inventory management policy 

 Use AR management policy 

 Use AP management policy  

Cash 

Inventory 
for 

production 

Final 
product 
ready to 
be sold 

Sales 

Recivable 



Tips for Asking a Loan Funds 
 Knowing your business characteristics 

 Knowing how much rupiah you need 

 Asses payment capacity 

 Asses interest and maturity of loan 

 Asking more explanation & simulation 

 Preparation for loan proposals 



Operasional & SDM 
Usaha Baru  



Pendahuluan 
 Action untuk memulai sebuah usaha 

baru.   

 Semua proses yang akan dijabarkan 
dalam bab ini mengacu pada business 
plan Anda: 

  Sales & marketing,  

 Operasional  

 Keuangan (Membuat kalkulasi perencanaan 

pengeluaran menjadi sangat penting agar financial 

planning Anda tidak terlalu melenceng) 

 



11 Hal Praktis dalam Memulai Usaha  
 Memilih Nama dan membuat logo 

 Memilih tempat usaha 

 Membeli perlengkapan 

 Pemenuhan terhadap mesin dan alat-alat produksi 

 Merekrut pegawai 

 Melakukan training persiapan dan uji coba 

 Memproduksi alat-alat promosi 

 Pilihan secara legal atau informal 

 Peresmian 

 Proses tambahan 

 Belajar dari common mistakes 

 



Memilih Nama dan 
membuat logo 

 Terdapat hal-hal yang sangat prinsipil 
dalam membuat nama dan logo karena 
peran strategisnya di kemudian hari.  

 Nama dan logo Anda akan diingat 
selamanya serta memiliki karakter yang 
akan menunjang keberhasilan bisnis 
Anda 



Tips Praktis 
 Pilihlah nama yang mudah diingat, sesuai 

dengan industri Anda 
 Perhatikan apakah nama yang Anda ciptakan 

sudah ada yang memiliki (terutama di 
lingkungan sekitar) atau sangat umum  
karena akan berdampak pada branding Anda 

 Buatlah logo yang sesuai dengan cita-rasa 
Anda sebagai owner, buatlah agar ia 
mengandung sebuah cita-cita yang bisa 
bercerita 

 Citrakanlah ke dalam masyarakat melalui 
story telling, iklan dan sebagainya. 
 



Menerjemahkan nama menjadi logo 

 Nah, bagaimana caranya?  

 Akan sangat ideal jika Anda memiliki kemampuan program 
design seperti photoshop atau corel. Jika tidak, Anda bisa 
mencari teman mahasiswa lain yang menguasainya untuk 
menciptakan logo dan turunannya untuk Anda.  

 Sebaiknya jangan memaksakan diri jika Anda tidak memiliki 
kemampuan dan cita rasa seni. Mengeluarkan beberapa 
ratus ribu rupiah rasanya amat pantas.   

 Anda juga bisa melakukan browsing  di Google untuk 
mencari inspirasi logo perusahaan sejenis di dunia dan 
membuat penyesuaian-penyesuaian yang perlu. 

 



Memilih tempat usaha 
Rambu-rambu yang harus diperhatikan  
 Jika usaha Anda tidak pernah didatangi pelanggan, 

maka lakukan operasional dari rumah (misalnya 
tempat kos) saja. Untuk alamat, Anda bisa 
menyewa alamat usaha, baik yang resmi misalnya 
digital office maupun di tempat teman Anda. 

 Jika Anda harus berada di lokasi tertentu, cari 
kemungkinan Anda bisa menyewa dengan harga 
miring seperti lantai 2 pada sebuah ruko. 

 Jika usaha Anda harus di lantai 1, cari 
kemungkinan Anda bisa melakukan profit sharing 
dengan pemilik tempat. (Ingat, tekan semua fixed 
cost, sebarkan resiko dan bandingkanlah setiap 
pengeluaran dengan profit Anda)  
 



Membeli perlengkapan 
Tips dalam membeli perlengkapan: 

 
 Jika memungkinkan, beli semua perlengkapan yang second hand. Ada banyak 

tempat yang menjual meja-kursi dan peralatan kantor yang bekas pakai, atau 
rak display bekas. Anda cukup klik di internet atau beli koran Pos Kota, atau 
segera cari tempat sentra barang bekas 

 Lakukan renovasi kecil seperti memperbaiki bagian-bagian yang rusak, dan 
lakukan pengecatan agar kembali tampak baru 

 Jika Anda tidak ahli pertukangan, cari tukang yang mau dibayar harian, Anda 
beli sendiri bahan-bahannya, (Upah tukang per orang sekitar Rp. 50-70 ribu per 
hari) 

 Untuk barang-barang elektronik yang harus baru, janganlah membeli premium 
brand. Anda cukup membeli kualitas Korea atau produk dalam negeri. Pastikan 
barang itu bergaransi minimal setahun sehingga Anda aman menggunakannya 
selama setahun.  

 Untuk barang-barang pecah belah, jika kebutuhan Anda adalah desain dan 
warna tertentu, lakukanlah hunting pada pasar-pasar yang menjual produk-
produk itu dengan harga miring. Jika hanya perlu asal piring atau gelas, Anda 
bisa mendekati pedagang grosir untuk membeli piring-piring eks display promosi 
mereka. 
 



Pemenuhan terhadap mesin dan alat-alat 
produksi 

 Sebelum membeli perlengkapan, 
periksalah sebaik-baiknya usaha dan 
keahlian Anda berkisar pada 
produksinya atau proses kreatifnya? 

 Jika pada proses kreatifnya maka dapat 
menggunakan outsourcing, jika pada 
proses produksinya maka gunakan tips 
membeli perlengkapan pada bagian 
sebelumnya  



Fokuslah pada keahlian utama:  

 Prinsip utama dalam berbisnis adalah, jika bisa sewa 
sebaiknya tidak usah beli 

 Jika bisa dikerjakan secara outsourcing (misalnya 
fotocopy), tidak usah sewa apalagi beli. 

 Jika Anda harus menyewa, pastikan semua spare parts 
dan service sudah termasuk dalam harga sewa (karena 
bagian inilah yang paling mahal) 

 Cari kemungkinan Anda bisa melakukan cicilan lunak 
dengan down payment (uang muka) yang rendah jika 
Anda harus membeli. Pelajari kontraknya jika Anda 
melakukan wanprestasi, apakah cukup diselesaikan 
dengan penyitaan mesin atau harus ada tambahan yang 
lain? 

 



Merekrut Pegawai  
 Bagian agak krusial atau vital, karena 

Anda harus memilih orang-orang yang 
akan menggerakkan usaha Anda 

 Tiga kategori pegawai untuk bisnis 
baru:  

 Frontliners 

 Sales 

 Management 



Merekrut Pegawai Frontliner 
TIPS :  

 Pelajari karakteristik pekerja pada industri sejenis, 
berapa dan bagaimana skema gaji-nya. 

 Pastikan pegawai Anda akan memiliki pekerjaan yang 
cukup sibuk, ada atau tidak ada order (lebih murah 
membayar overtime dari pada kelebihan pegawai) 

 Utamakan referensi dari teman atau saudara agar bisa 
‘mengikat’ pegawai Anda dan mendapatkan pegawai 
yang jujur. 

 Lakukan wawancara langsung, dan pastikan nilai-nilai 
yang dimiliki calon pegawai itu kurang lebih sama 
dengan nilai-nilai yang Anda miliki. Cobalah 
menggunakan insting Anda untuk memastikan orang itu 
akan klop dengan pekerjaannya. 



Merekrut Pegawai Frontliner 
TIPS :  

 Lakukan test dengan melihat kemungkinan apakah 
tamatan SMP mampu mengerjakannya dan tidak harus 
D1/D2 atau sarjana.  Anda bisa melakukan 
penghematan. 

 Jika cukup secara informal, tidak usah menggunakan 
kontrak kerja.  

 Kontrak pegawai Anda untuk masa tertentu dengan 
masa percobaan 3 bulan pertama 

 Jika sudah positif diterima, kemukakan hal-hal yang 
Anda harapkan termasuk imbalan-imbalan tambahan 
yang akan diterima jika mereka dibutuhkan untuk kerja 
lembur, pekerjaan di luar tugas, waktu libur dipanggil, 
dan sebagainya, sehingga Anda memiliki reservasi waktu 
mereka untuk melakukannya nanti. 



Merekrut Pegawai Sales 
 Pelajari sales person seperti apa yang Anda perlukan, 

seberapa senior mereka 

 Jika Anda perlu sales person junior untuk memasarkan 
produk Anda, pilihan komparasinya kurang lebih sebagai 
berikut: 

  Full Komisi Semi Komisi    Fixed Income 

Kompensasi Lebih besar 
Uang transport Rp 500 

ribu sd Rp 1 juta/bulan 

Sesuai standar gaji 

pada industry tersebut 

Loyalitas Rendah Sedang Tinggi 



Merekrut Pegawai 
Management  

 Pegawai bagian Management membantu Anda mengurus 
aspek finance dan akuntansi, pemasaran termasuk SDM  

 Pertimbangan dl merekrut tim Management:  
 Jika Anda merasa memerlukan orang yang senior, Anda harus 

menghindari pemberian fixed income karena gaji mereka akan 
menggerogoti cash flow Anda. 

 Carilah ibu rumah tangga yang sebelumnya pernah bekerja di 
perusahaan sejenis atau jenis pekerjaan yang kurang lebih sama.  

 Tawarkan waktu kerja yang fleksibel, keleluasaan mengatur diri sendiri 
dan pekerjaan, serta penghasilan tak terbatas melalui skema full 
komisi. 

 Anda bisa menjanjikan saham setelah tenggat waktu tertentu atau 
pencapaian prestasi tertentu atau gabungan keduanya. 

 Jika diperlukan, Anda bisa memberikan tawaran langsung pembagian 
kepemilikan (saham). 

 



Melakukan training persiapan dan uji coba 
 Untuk menghasilkan produk/jasa yang maksimal, para 

pegawai harus melalui tahap latihan dan uji coba 
 Tips:  

 Ada atau tidak ada pegawai, Anda harus melakukan ujicoba. 
Jika bisnis Anda adalah rumah makan, maka mengundang 
teman dan keluarga dekat untuk ‘mencoba’ sebuah situasi 
ramai amat diperlukan. Jika bisnis Anda adalah usaha dalam 
jasa laundry, berikan pelayanan pertama kepada mereka dan 
mintalah pendapat mereka. 

 Jika Anda memiliki pegawai, latihlah mereka mengerjakan 
tugas mereka dalam keadaan ramai (under pressure). Misalnya 
menyajikan makanan dalam waktu cepat. Order yang banyak 
akan menguji kemampuan mereka memproduksi dalam jangka 
waktu tertentu. Buatlah simulasi dalam menghadapi situasi 
yang ekstrem. 

 Lakukanlah pencatatan waktu dan kendala yang dialami untuk 
didiskusikan dengan mereka. Mungkin mereka punya usulan 
yang lebih baik. 

 



 Usaha yang baru memerlukan promosi yang 
dipersiapkan dengan matang 

 Jika logo sudah final, maka langkah selanjutnya 
adalah membuat turunannya seperti: 

  Kop surat dan amplop (jika perlu) 

  Stempel 

  Brosur (jika perlu) 

  Display dan neon sign jika usaha Anda adalah retail atau 
rumah makan 

  Kemasan dan alat penunjang seperti tas plastik 

 



Pilihan Legalitas Usaha, Formal atau Nonformal 

 Untuk tahap awal, lakukan secara non-formal, 
karena akan menghemat biaya set-up  (contoh: 
biaya notaris untuk set-up  PT memerlukan Rp 8 
juta dan untuk pembukaan rekening bank minimal 
Anda perlu menaruh Rp 1 juta dan sejumlah rupiah 
tertentu untuk modal di setor yang harus masuk ke 
rekening bank) 

 Jika Anda khawatir logo dan brand Anda dijiplak 
orang lain, daftarkanlah ke Departemen 
Kehakiman, lakukan sendiri karena biayanya hanya  
beberapa ratus ribu rupiah (Rp. 1.5 juta jika 
melalui notaris) 

 Meskipun tidak menggunakan PT atau CV, Anda 
tetap bisa masuk dan ikut tender pada  
perusahaan besar dengan meminjam PT milik 
orang lain dengan memberikan service fee 
tertentu. 



Non Formal Semi Formal Formal 

Legalitas None UD CV-PT 

Modal Awal Relatif sangat 

kecil 

Relatif Cukup Relatif Besar 

Operations Dari Rumah, 

sewa mesin 

Sewa tempat 

kecil, shared 

office 

Sewa atau beli 

sendiri 

Marketing Sendiri, atau full 

variable cost 

 

Image sederhana 

Ada team 

dengan gaji 

basic/transportati

on 

Image dikontrol 

Full Team, mixed 

fixed & variable 

Full control 

Customer Beberapa dalam 

lingkungan 

terbatas 

Cukup besar Kompleks 



Peresmian 
 Peresmian tempat usaha menjadi sebuah hal penting 

karena Anda mengundang teman dan kerabat yang akan 
membantu Anda memasarkan usaha Anda 

 Peresmian dengan tumpengan sederhana dan doa 
bersama sudah cukup 

 Undang juga tetangga sekitar tempat Anda buka usaha, 
agar usaha Anda dikenal, didukung dan didoakan oleh 
orang-orang di sekitar anda 

 Sebarkan voucher  dan kupon diskon agar mereka bisa 
menggunakannya sendiri atau memberikannya pada 
orang lain untuk mencoba usaha Anda 

 Jika Anda memilih memproduksi brosur, titipkan brosur 
dalam jumlah tertentu kepada tamu undangan dan minta 
bantuan mereka untuk menyebarkannya kepada para 
kenalan. Hal ini efektif karena mereka pasti memuji usaha 
Anda. 
 



Proses Tambahan : Websites dan seragam 

 Website 
 Membuat website untuk beberapa bidang industri adalah 

mutlak, seperti pada industri toples cantik, jaket kulit atau 
makanan ringan, bahkan rumah makan. 

 Lakukanlah secara gratis, cari websites yang memberikan 
Anda kemudahan ini seperti: blogspot, wordpress, weebly, 
multiply, atau bahkan facebook. 

 Jika Anda merasa perlu alamat web personal, beli domain 
name saja (sekitar 500-600 ribu rupiah untuk 5 tahun) dan 
forward semuanya klik ke web hosting gratis Anda. 
Contohnya adalah ketjap.net atau emasoekamto.com. 

 



 Seragam 

 Untuk beberapa bidang seperti rumah 
makan, jasa Event Organizer maka 
diperlukan pakaian seragam petugas untuk 
mengangkat citra Anda.  

 Carilah cara untuk menghemat, misalnya 
dengan sponsorship dari para supplier 
Anda 

 Gunakanlah kualitas sedang sampai murah 
untuk tahap awal. 

 



Belajar dari Common Mistakes 
 Pengalaman adalah Guru yang paling baik 
 Hal-hal yang perlu diperhatikan :  

 Membuat usaha bisnis secara legal di tahap awal atau 
terburu-buru pada bulan-bulan pertama, mengikat 
hubungan hukum tanpa mengalami kerjasama sebelumnya 

 Tidak melakukan riset mendalam terhadap persaingan dan 
kekuatan internal (SWOT analysis) 

 Menghabiskan terlalu banyak dana untuk membeli peralatan 
dan renovasi, termasuk sewa tempat, salah memilih lokasi 

 Membayar upah tenaga kerja lebih mahal dari pesaing 
 Menggunakan tenaga kerja yang level-nya lebih tinggi dari 

pesaing   

 Cara terbaik mempelajari common mistakes adalah 
berinteraksi langsung dengan pelaku usaha yang pernah 
mengalaminya. Pelajarilah kiat-kiat mereka untuk bangkit 
dari kesalahan dan untuk memperbaiki kesalahan itu. 
 



 
Etika Bisnis  



Tujuan Pengajaran 
 Menjelaskan bagaimana menciptakan bisnis 

dengan etika baik, tidak hanya memikirkan 
keuntungan semata 

 Menjelaskan bagaimana menjalankan usaha 
untuk  jangka panjang dengan menyiapkan 
segala hal yang terkait dalam etika baik dari 
relasi internal maupun eksternal 

 Menjelaskan “rahasia” sukses jangka panjang 



Pendahuluan  
 Menjadi Wirausaha bukan jalan pintas 

untuk menjadi kaya 
 Menjadi Wirausaha adalah sebuah 

perjuangan 
 Apa pun yang dilakukan, kewirausahaan 

tidak dapat dibangun dalam tempo 
sekejap.  
 Kalau Anda merasa telah berhasil dalam waktu singkat, 

periksalah kembali apakah fondasi usaha Anda sudah 
cukup kuat? Periksa kembali apakah sukses yang Anda 
peroleh itu diraih dengan jujur dan halal, apakah bisnis 
anda riil atau fiktif-spekulatif atau ada pihak yang 
dirugikan? Apakah Anda sudah memenuhi syarat-
syarat dan kewajiban Anda? 

 



Pertanyaan yang perlu direnungkan oleh 
calon wirausaha  

(1) Apakah benar ada cara yang instant yang halal untuk 
menjadi kaya? 

(2)  Apa yang dilakukan orang agar ia menjadi kaya? 

(3) Apakah dengan kaya otomatis Anda menjadi 
wirausaha? 

(4) Apakah Anda sudah pantas (sudah saatnya) hidup 
bergelimang harta? 

berusahalah dengan memegang teguh nilai-nilai etika sedari 
Anda muda dan jangan berkompromi sekecil apapun. 

Bangunlah karakter dan milikilah reputasi 



Reputasi:  

Apa yang 
diucapkan 

para pelayat 
di sisi jenazah 

kita 

Karakter:  

Apa yang 
diucapkan 
malaikat di 

hadapan Tuhan 
tentang kita 



Bagaimana Berbisnis 
dengan Etis?  

 Berperilaku jujur dalam menjalankan 
aktivitas bisnis.  Ini meliputi seluruh 
aspek dalam menjalankan usaha 

 Mentaati  tata nilai 

  ‘Walk the Talk’ bermakna konsisten 
antara apa yang dilakukan dengan apa 
yang diucapkan 



Tugas 
 Sebelum melanjutkan pembahasan 

materi Etika Bisnis: 

 Bacalah kasus Adam Air dengan baik  

 Jawab pertanyaan dalam kasus sebagai 
bahan diskusi materi  



Pemahaman mengenai Etika dalam 
Berbisnis 
 Usaha yang langgeng adalah usaha yang 

dijunjung oleh nilai-nilai etika 
 Perusahaan yang tumbuh menjadi besar 

dimulai dari: 
 orang-orang biasa yang sedari awal 

memegang teguh nilai-nilai moral dan etika.  
 menjaga kepercayaan dan tidak sembarangan 

dalam berkata-kata, apalagi dalam bertindak.  
 bekerja dengan tata nilai, dan merekrut orang 

dengan melihat nilai-nilai yang dianutnya. 
Mereka menanamkan nilai-nilai yang sehat 
sedari awal. 



Apakah Etika?  
 Suatu pedoman untuk mendapatkan hidup 

yang bernilai atau bermartabat.  

 Etika memberikan petunjuk tindakan-
tindakan apa yang benar dan apa yang 
salah.  

 Menurut The World Book Encyclopedia 
(2008), etika mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang benar dan salah dengan 
menggunakan metode “reasoning”, bukan 
benar-salah menurut kepercayaan atau 
tradisi. 

 



 Oleh karena itu, selalu ada”reason” (alasan) mengapa 
kita harus memegang teguh etika. Perhatikanlah 
pernyataan-pernyataan berikut ini dan lihatlah apa yang 
Anda akan dapatkan kalau Anda konsisten menjalankan 
apa yang Anda katakan (Maxwell, 1982): 

Apa yang Saya Katakan Apa yang Saya Lakukan Apa Yang Mereka 
Kerjakan 

Saya bilang pada 
karyawan: 

“Datanglah ke kantor 
tepat waktu.” 

Saya  tiba tepat waktu Mereka datang tepat 
waktu 

Saya katakan pada 
karyawan: 

“Bersikaplah positif” 

Saya menunjukkan 
sikap positif 

Mereka akan 
berperilaku positif 

Saya katakan pada 
karyawan: 

“Utamakan pelanggan” 

Saya mendahulukan 
konsumen 

Mereka 
mengutamakan 
konsumen 



Apa yang Saya Katakan Apa yang Saya 
Lakukan 

Apa Yang Mereka 
Kerjakan 

Saya bilang pada 
karyawan: 

“Datanglah ke kantor 
tepat waktu.” 

Saya selalu 
terlambat 

Beberapa karyawan 
akan tepat waktu 
dan yang lainnya 
tidak. 

Saya katakan pada 
karyawan: 

“Bersikaplah positif” 

Saya 
menjalankan 
perilaku 
negatif 

Hanya beberapa 
orang yang positif, 
selebihnya 
berperilaku negatif. 

Saya katakan pada 
karyawan: 

“Utamakan pelanggan” 

Saya 
mengutamaka
n diri saya 
lebih dulu 

Hanya beberapa 
orang yang 
mendahulukan 
pelanggan, yang 
lainnya tidak. 

 Sekarang, apa jadinya kalau hal yang 
saya lakukan berbeda dengan yang saya 
ucapkan seperti berikut ini: 

 



Peter Koestenbaum (2002) memberikan formula untuk memahami etika 

sebagai “melayani sesama”, dengan cara:  

 

• Janganlah melakukan sesuatu pada orang lain atas apa yang kita sendiri 

tidak senang menerimananya 

• Melayani sesama juga berarti Anda mau melihat dari kacamata orang 

lain. Masuklah ke dalam alam berpikir orang lain (another person’s point 

of view) dan lihatlah apakah perbuatan Anda menyenangkan atau tidak. 

• Seringkali orang tidak menyadari perbuatannya akan mencelakakan 

orang lain sebelum waktunya tiba 

• “Melayani sesama” juga berarti Anda menjadi seorang yang lebih dari 

orang yang mengembangkan orang lain (karyawan) 

 



Tips   Jangan masuk ke dalam bisnis yang tidak riil, apalagi yang 
menjanjikan kekayaan dalam waktu cepat (instant). 
Hindarilah membaca buku-buku yang menjanjikan cara-cara 
cepat, instan dan memotong kompas. 

 Yakinkan dan ucapkan terus dalam diri Anda bahwa Anda 
mampu bekerja keras dan kerja keras selalu berakhir baik. 

 Berbisnislah dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, persamaan, 
keterbukaan, win-win, melayani dan tanamkanlah nilai-nilai 
itu di usaha yang Anda bangun. 

 Jangan tergoda untuk cepat berhasil. Ingatlah semua ada 
waktunya. Waktu yang terlalu cepat dipacu dapat beresiko 
negatif. 

 Rekrutlah karyawan yang jujur dan jalankan apa yang Anda 
ucapkan. 

 


