
KEWIRAUSAHAAN 

1. Hakikat dan Konsep Dasar Kewirusahaan 

Kewirausahaan pertama kali muncul pada abad 18 diawali dengan penemuan-penemuan baru 

seperti mesin uap, mesin pemintal, dll. Tujuan utama mereka adalah pertumbuhan dan 

perluasan organisasi melalui inovasi dan kreativitas. Keuntungan dan kekayaan bukan tujuan 

utama. 

Secara sederhana arti wirausahawan (entrepreneur) adalah orang yang berjiwa berani 

mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan Berjiwa berani 

mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa 

takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. (Kasmir, 2007 : 18). 

Pengertian kewirausahaan relatif berbeda-beda antar para ahli/sumber acuan dengan 

titik berat perhatian atau penekanan yang berbeda-beda, diantaranya adalah penciptaan 

organisasi baru (Gartner, 1988), menjalankan kombinasi (kegiatan) yang baru (Schumpeter, 

1934), ekplorasi berbagai peluang (Kirzner, 1973), menghadapi ketidakpastian (Knight, 

1921), dan mendapatkan secara bersama faktor-faktor produksi (Say, 1803). 

Beberapa definisi tentang kewirausahaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Richard Cantillon (1775) : Kewirausahaan didefinisikan sebagai bekerja sendiri (self-

employment). Seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan 

menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi definisi ini lebih 

menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi resiko atau ketidakpastian 

2) Jean Baptista Say (1816) : Seorang wirausahawan adalah agen yang menyatukan 

berbagai alat-alat produksi dan menemukan nilai dari produksinya. 

3) Frank Knight (1921) : Wirausahawan mencoba untuk memprediksi dan menyikapi 

perubahan pasar. Definisi ini menekankan pada peranan wirausahawan dalam 

menghadapi ketidakpastian pada dinamika pasar. Seorang worausahawan disyaratkan 

untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajerial mendasar seperti pengarahan dan 

pengawasan 
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4) Joseph Schumpeter (1934) : Wirausahawan adalah seorang inovator yang 

mengimplementasikan perubahanperubahan di dalam pasar melalui kombinasi-

kombinasi baru. 

**Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk:  

a. Memperkenalkan produk baru atau dengan kualitas baru, 

b. Memperkenalkan metoda produksi baru, 

c. Membuka pasar yang baru (new market), 

d. Memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru, atau 

e. Menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Schumpeter mengkaitkan wirausaha 

dengan konsep inovasi yang diterapkan dalam konteks bisnis serta mengkaitkannya 

dengan kombinasi sumber daya. 

5) Penrose (1963) : Kegiatan kewirausahaan mencakup indentifikasi peluang-peluang di 

dalam system ekonomi. Kapasitas atau kemampuan manajerial berbeda dengan 

kapasitas kewirausahaan. 

6) Harvey Leibenstein (1968, 1979) : Kewirausahaan mencakup kegiatan-kegiatann yang 

dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar 

belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi 

produksinya belum diketahui sepenuhnya. 

7) Israel Kirzner (1979) : Wirausahawan mengenali dan bertindak terhadap peluang pasar. 

Entrepreneurship Center at Miami University of Ohio Kewirausahaan sebagai proses 

mengidentifikasi, mengembangkaan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi 

tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan 

sesuatu. Hasila akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk 

pada kondisi resiko atau ketidakpastian. 

8) Peter F. Drucker : Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu 

yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung maksud bahwa seorang wirausahan 

adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, 

berbeda dari yang lain. Atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang 

sudah ada sebelumnya. 
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9) Zimmerer : Kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam 

memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan 

(usaha). 

Salah satu kesimpulan yang bisa ditarik dari berbagai pengertian tersebut adalah bahwa 

kewirausahaan dipandang sebagai fungsi yang mencakup eksploitasi peluang-peluang yang 

muncul di pasar. Eksploitasi tersebut sebagian besar berhubungan dengan pengarahan dan 

atau kombinasi input yang produktif. Seorang wirausahawan selalu diharuskan menghadapi 

resiko atau peluang yang muncul, serta sering dikaitkan dengan tindakan yang kreatif dan 

innovatif. Wirausahawan adalah orang yang merubah nilai sumber daya, tenaga kerja, bahan 

dan faktor produksi lainnya menjadi lebih besar daripada sebelumnya dan juga orang yang 

melakukan perubahan, inovasi dan cara-cara baru. Selain itu, seorang wirausahawan 

menjalankan peranan manajerial dalam kegiatannya, tetapi manajemen rutin pada operasi 

yang sedang berjalan tidak digolongkan sebagai kewirausahaan. Seorang individu mungkin 

menunjukkan fungsi kewirausahaan ketika membentuk sebuah organisasi, tetapi selanjutnya 

menjalankan fungsi manajerial tanpa menjalankan fungsi kewirausahaannya. Jadi 

kewirausahaan bisa bersifat sementara atau kondisional. 

Kesimpulan lain dari kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda 

nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul resiko finansial, 

psikologi dan sosial yang menyertainya, serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan 

pribadi. 

Istilah wirausaha muncul kemudian setelah dan sebagai padanan wiraswasta yang sejak 

awal sebagian orang masih kurang sreg dengan kata swasta. Persepsi tentang wirausaha sama 

dengan wiraswasta sebagai padanan entrepreneur. Perbedaannya adalah pada penekanan 

pada kemandirian (swasta) pada wiraswasta dan pada usaha (bisnis) pada wirausaha. Istilah 

wirausaha kini makin banyak digunakan orang terutama karena memang penekanan pada segi 

bisnisnya. Walaupun demikian mengingat tantangan yang dihadapi oleh generasi muda pada 

saat ini banyak pada bidang lapangan kerja, maka pendidikan wiraswasta mengarah untuk 

survival dan kemandirian seharusnya lebih ditonjolkan. 

Sedikit perbedaan persepsi wirausaha dan wiraswasta harus dipahami, terutama oleh 

para pengajar agar arah dan tujuan pendidikan yang diberikan tidak salah. Jika yang 

diharapkan dari pendidikan yang diberikan adalah sosok atau individu yang lebih bermental 
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baja atau dengan kata lain lebih memiliki kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasarn 

advirsity (AQ) yang berperan untuk hidup (menghadapi tantangan hidup dan kehidupan) 

maka pendidikan wiraswasta yang lebih tepat. Sebaliknya jika arah dan tujuan pendidikan 

adalah untuk menghasilkan sosok individu yang lebih lihai dalam bisnis atau uang, atau agar 

lebih memiliki kecerdasan finansial (FQ) maka yang lebih tepat adalah pendidikan wirausaha. 

Karena kedua aspek itu sama pentingnya, maka pendidikan yang diberikan sekarang lebih 

cenderung kedua aspek itu dengan menggunakan kata wirausaha. Persepsi wirausaha kini 

mencakup baik aspek financial maupun personal, sosial, dan profesional (Soesarsono, 2002 : 

48) 

2. Ciri dan Watak Wirausaha 

a.   Percaya diri Keyakinan, ketidaktergantungan, individualistis, dan optimisme. 

b. Berorientasi pada tugas dan hasil Kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi laba, 

ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energetik dan 

inisiatif. 

c.    Pengambilan resiko Kemampuan untuk mengambil resiko yang wajar dan suka tantangan 

d.  Kepemimpinan Perilaku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, menanggapi saran-

saran dan kritik. 

e.    Keorisinilan Inovatif dan kreatif serta fleksibel 

f.    Berorientasi ke masa depan Pandanga ke depan, perspektif Dalam konteks bisnis, seorang 

entrepreneur membuka usaha baru (new ventures) yang menyebabkan munculnya produk 

baru arau ide tentang penyelenggaraan jasa-jasa. 

3. Karakteristik tipikal entrepreneur (Schermerhorn Jr, 1999) : 

a. Lokus pengendalian internal. 

b. Tingkat energi tinggi 

c. Kebutuhan tinggi akan prestasi 

d. Toleransi terhadap ambiguitas 

e. Kepercayaan diri 

f. Berorientasi pada action. 

4. Karakteristik Wirausahawan (Masykur Winardi) 

a. Keinginan untuk berprestasi 

b. Keinginan untuk bertanggung jawab 

c. Preferensi kepada resiko menengah 

d. Persepsi kepada kemungkian berhasil 
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e. Rangsangan untuk umpan balik 

f. Aktivitas Energik 

g. Orientasi ke masa depan 

h. Ketrampilan dalam pengorganisasian 

i. Sikap terhadap uang. 

 

Wirausahawan yang berhasil mempunyai standar prestasi (n Ach) tinggi. Potensi 

kewirausahaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut : (Masykur, Winardi) 

1. Kemampuan inovatif 

2. Toleransi terhadap kemenduaan (ambiguity) 

3. Keinginan untuk berprestasi 

4. Kemampuan perencanaan realistis 

5. Kepemimpinan berorientasi pada tujuan 

6. Obyektivitas 

7. Tanggung jawab pribadi 

8. Kemampuan beradaptasi (Flexibility) 

9. Kemampuan sebagai pengorganisator dan administrator 

10. Tingkat komitmen tinggi (survival). 

 

Jenis Kewirausahaan (Williamson, 1961) 

1. Innovating Entrepreneurship 

     Bereksperimentasi secara agresif, trampil mempraktekkan transformasi-transformasi 

atraktif 

2. Imitative Entrepreneurship 

       Meniru inovasi yang berhasil dari para Innovating Entrepreneur 

3. Fabian Entrepreneurship 

Sikap yang teramat berhati-hati dan sikap skeptikal tetapi yang segera melaksanakan 

peniruan-peniruan menjadi jelas sekali, apabila mereka tidak melakukan hal tersebut, 

mereka akan kehilangan posisi relatif pada industri yang bersangkutan. 

4. Drone Entrepreneurship 

Drone = malas. Penolakan untuk memanfaatkan peluang-peluang untuk melaksanakan 

perubahan-perubahan dalam rumus produksi sekalipun hal tersbut akan mengakibatkan 

mereka merugi diandingkan dengan produsen lain. Di banyak negara berkembang masih 

terdapat jenis entrepreneurship yang lain yang disebut sebagai Parasitic 
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Entrepreneurship, dalam konteks ilmu ekonomi disebut sebagai Rent-seekers (pemburu 

rente). (Winardi, 1977) 

Proses Kewirausahaan. 

Tahap-tahap Kewirausahaan Secara umum tahap-tahap melakukan wirausaha : 

a) Tahap memulai, tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha 

mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang usaha 

baru yang mungkin apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan 

franchising. Juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan apakah di bidang pertanian, 

industri / manufaktur / produksi atau jasa. 

b) Tahap melaksanakan usaha atau diringkas dengan tahap “jalan”, tahap ini seorang 

wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup 

aspek-aspek : pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi 

bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan 

evaluasi. 

c)  Mempertahankan usaha, tahap di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah 

dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai 

dengan kondisi yang dihadapi 

d)  Mengembangkan usaha, tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau 

mengalami perkembangan atau dapat bertahan maka perluasan usaha menjadi salah satu 

pilihan yang mungkin diambil. 

Menurut Carol Noore yang dikutip oleh Bygrave (1996 : 3), proses kewirausahaan 

diawali dengan adanya inovasi. Inovasi tersebut dipengeruhi oleh berbagai faktor baik yang 

berasal dari pribadi maupun di luar pribadi, seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, 

kebudayaan dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut membentuk locus of control, kreativitas, 

keinovasian, implementasi, dan pertumbuhan yang kemudian berkembangan menjadi 

wirausaha yang besar. Secara internal, keinovasian dipengaruhi oleh faktor yang bersal dari 

individu, seperti locus of control, toleransi, nilai-nilai, pendidikan, pengalaman. Sedangkan 

faktor yang berasal dari lingkungan yang mempengaruhi diantaranya model peran, aktivitas, 

dan peluang. Oleh karena itu, inovasi berkembangan menajdi kewirausahaan melalui proses 

yang dipengrauhi lingkungan, organisasi dan keluarga (Suryana, 2001 : 34). 

Secara ringkas, model proses kewirausahaan mencakup tahap-tahap berikut (Alma, 

2007: 10 – 12) : 

1. Proses inovasi 

2. Proses pemicu 
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3. Proses pelaksanaan 

4. Proses pertumbuhan 

Berdasarkan analisis pustaka terkait kewirausahaan, diketahui bahwa aspek-aspek yang 

perlu diperhatikan dalam melakukan wirausaha adalah : 

a. Mencari peluang usaha baru : lama usaha dilakukan, dan jenis usaha yang pernah 

dilakukan. 

b. Pembiayaan : pendanaan – jumlah dan sumber-sumber dana. 

c. SDM : tenaga kerja yang dipergunakan. 

d. Kepemilikan : peran-peran dalam pelaksanaan usaha. 

e. organisasi : pembagian kerja diantara tenaga kerja yang dimiliki. 

f. Kepemimpinan : kejujuran, agama, tujuan jangka panjang, proses manajerial (POAC). 

g. Pemasaran : lokasi dan tempat usaha 

 

Faktor-faktor Motivasi Berwirausaha 

Ciri-ciri wirausaha yang berhasil (Kasmir, 27 – 28) 

a. Memiliki visi dan tujuan yang jelas. Hal ini berfungsi untuk menebak ke mana langkah dan 

arah yang dituju sehingga dapat diketahui langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha 

tersebut 

b. Inisiatif dan selalu proaktif. Ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha tidak hanya 

menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai 

pelopor dalam berbagai kegiatan. 

c. Berorientasi pada prestasi. Pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik 

daripada prestasi sebelumnya. Mutu produk, pelayanan yang diberikan, serta kepuasan 

pelanggan menjadi perhatian utama. Setiap waktu segala aktifitas usaha yang dijalankan 

selalu dievaluasi dan harus lebih baik dibanding sebelumnya. 

d. Berani mengambil risiko. Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pengusaha 

kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu. 

e. Kerja keras. Jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu, di mana ada peluang di situ 

dia datang. Kadang-kadang seorang pengusaha sulit untuk mengatur waktu kerjanya. 

Benaknya selalu memikirkan kemajuan usahanya. Ide-ide baru selalu mendorongnya 

untuk bekerja keras merealisasikannya. Tidak ada kata sulit dan tidak ada masalah yang 

tidak dapat diselesaikan. 
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f. Bertanggungjawab terhadap segala aktifitas yang dijalankannya, baik sekarang maupun 

yang akan datang. Tanggungjawab seorang pengusaha tidak hanya pada segi material, 

tetapi juga moral kepada berbagai pihak. 

g. Komitmen pada berbagai pihak merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan harus 

ditepati. Komitmen untuk melakukan sesuatu memang merupakan kewajiban untuk segera 

ditepati dana direalisasikan. 

h. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, baik yang 

berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun tidak. Hubungan baik 

yang perlu dlijalankan, antara lain kepada : para pelanggan, pemerintah, pemasok, serta 

masyarakat luas. 

Dari analisis pengalaman di lapangan, ciri-ciri wirausaha yang pokok untuk dapat 

berhasil dapat dirangkum dalam tiga sikap, yaitu : 

a. Jujur, dalam arti berani untuk mengemukakan kondisi sebenarnya dari usaha yang 

dijalankan, dan mau melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan kemampuannya. Hal 

ini diperlukan karena dengan sikap tersebut cenderung akan membuat pembeli mempunyai 

kepercayaan yang tinggi kepada pengusaha sehingga mau dengan rela untuk menjadi 

pelanggan dalam jangka waktu panjang ke depan 

b. Mempunyai tujuan jangka panjang, dalam arti mempunyai gambaran yang jelas mengenai 

perkembangan akhir dari usaha yang dilaksanakan. Hal ini untuk dapat memberikan 

motivasi yang besar kepada pelaku wirausaha untuk dapat melakukan kerja walaupun pada 

saat yang bersamaan hasil yang diharapkan masih juga belum dapat diperoleh. 

c. Selalu taat berdoa, yang merupakan penyerahan diri kepada Tuhan untuk meminta apa 

yang diinginkan dan menerima apapun hasil yang diperoleh. Dalam bahasa lain, dapat 

dikemukakan bahwa ”manusia yang berusaha, tetapi Tuhan-lah yang menentukan !” 

dengan demikian berdoa merupakan salah satu terapi bagi pemeliharaan usaha untuk 

mencapai cita-cita. 

Kompetensi perlu dimiliki oleh wirausahawan seperti halnya profesi lain dalam 

kehidupan, kompetensi ini mendukungnya ke arah kesuksesan. Dan & Bradstreet business 

Credit Service (1993 : 1) mengemukakan 10 kompetensi yang harus dimiliki, yaitu : 

1. Knowing your business, yaitu mengetahui usaha apa yang akan dilakukan. Dengan kata 

lain, seorang wirausahawan harus mengetahui segala sesuatu yang ada hubungannya 

dengan usaha atau bisnis yang akan dilakukan. 

2. Knowing the basic business management, yaitu mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis, 

misalnya cara merancang usaha, mengorganisasi dan mengenalikan perusahaan, termasuk 
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dapat memperhitungkan, memprediksi, mengadministrasikan, dan membukukan kegiatan-

kegiatan usaha. Mengetahui manajemen bisnis berarti memahami kiat, cara, proses dan 

pengelolaan semua sumberdaya perusahaan secara efektif dan efisien. 

3. Having the proper attitude, yaitu memiliki sikap yang sempurna terhadap usaha yang 

dilakukannya. Dia harus bersikap seperti pedagang, industriawan, pengusaha, eksekutif 

yang sunggung-sungguh dan tidak setengah hati. 

4. Having adequate capital, yaitu memiliki modal yang cukup. Modal tidak hanya bentuk 

materi tetapi juga rohani. Kepercayaan dan keteguhan hati merupakan modal utama dalam 

usaha. Oleh karena itu, harus cukup waktu, cukup uang, cukup tenaga, tempat dan mental. 

5. Managing finances effectively, yaitu memiliki kemampuan / mengelola keuangan, secara 

efektif dan efisien, mencari sumber dana dan menggunakannnya secara tepat, dan 

mengendalikannya secara akurat. 

6. Managing time efficiently, yaitu kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin. 

Mengatur, menghitung, dan menepati waktu sesuai dengan kebutuhannya. 

7. Managing people, yaitu kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan / memotivasi, 

dan mengendalikan orang-orang dalam menjalankan perusahaan. 

8. Satisfying customer by providing high quality product, yaitu memberi kepuasan kepada 

pelanggan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bermutu, bermanfaat dan 

memuaskan. 

9. Knowing How to Compete, yaitu mengetahui strategi / cara bersaing. Wirausaha harus 

dapat mengungkap kekuatan (strength), kelemahan (weaks), peluang (opportunity), dan 

ancaman (threat), dirinya dan pesaing. Dia harus menggunakan analisis SWOT sebaik 

terhadap dirinya dan terhadap pesaing. 

10. Copying with regulation and paper work, yaitu membuat aturan / pedoman yang jelas 

tersurat, tidak tersirat. (Triton, 2007 :137 – 139) 

Delapan anak tangga menuju puncak karir berwirausaha (Alma, 106 – 109), adalah. 

1. Mau kerja keras (capacity for hard work) 

2. Bekerjasama dengan orang lain (getting things done with and through people) 

3. Penampilan yang baik (good appearance) 

4. Yakin (self confidence) 

5. Pandai membuat keputusan (making sound decision) 

6. Mau menambah ilmu pengetahuan (college education) 

7. Ambisi untuk maju (ambition drive) 

8. Pandai berkomunikasi (ability to communicate). 
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Sumber: http://ekonomi.kompasiana.com/wirausaha/2013/04/12/artikel-kewirausahaan-

550533.html di akses 15 September 2014 

 

Kewirausahaan 
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas 

Kewirausahaan (Inggris: Entrepreneurship) atau Wirausaha adalah proses mengiden-

tifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan.Visi tersebut bisa berupa 

ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu.Hasil akhir dari proses 

tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. 

Kewirausahaan memiliki arti yang berbeda-beda antar para ahli atau sumber acuan karena 

berbeda-beda titik berat dan penekanannya. Richard Cantillon (1775), misalnya, 

mendefinisikan kewirausahaan sebagai bekerja sendiri (self-employment). Seorang 

wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang 

akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana 

seseorang menghadapi risiko atau ketidakpastian. Berbeda dengan para ahli lainnya, menurut 

Penrose (1963) kegiatan kewirausahaan mencakup indentfikasi peluang-peluang di dalam 

sistem ekonomi sedangkan menurut Harvey Leibenstein (1968, 1979) kewirausahaan 

mencakup kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada 

saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen 

fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya dan menurut Peter Drucker, kewirausahaan 

adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Orang yang 

melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Muncul pertanyaan mengapa 

seorang wirausahawan (entrepreneur) mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia 

pada umumnya. Mereka mempunyai motivasi, panggilan jiwa, persepsi dan emosi yang 

sangat terkait dengan nilai nilai, sikap dan perilaku sebagai manusia unggul. 

Etimologi 
Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia 

unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani dan berwatak agung Usaha adalah perbuatan 

amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang 

berbuat sesuatu.  
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Sejarah kewirausahaan 
Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castillon pada 

tahun 1755 Di luar negeri, istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad 16, sedangkan di 

Indonesia baru dikenal pada akhir abad 20.[butuh rujukan] Beberapa istilah wirausaha seperti di 

Belanda dikenadengan ondernemer, di Jerman dikenal dengan unternehmer. Pendidikan 

kewirausahaan mulai dirintis sejak 1950-an di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan 

Kanada. Bahkan sejak 1970-an banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan atau 

manajemen usaha kecil. Pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat 

memberikan pendidikan kewirausahaan  DI Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas 

pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan 

tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan 

formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat kewirausahaan menjadi 

berkembang.  

Proses kewirausahaan 
Menurut Carol Noore yang dikutip oleh Bygrave, proses kewirausahaan diawali dengan 

adanya inovasi. Inovasi tersebut dipengeruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari 

pribadi maupun di luar pribadi, seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan dan 

lingkungan. Faktor-faktor tersebut membentuk ‘’locus of control’’, kreativitas, keinovasian, 

implementasi, dan pertumbuhan yang kemudian berkembangan menjadi wirausahawan yang 

besar. Secara internal, keinovasian dipengaruhi oleh faktor yang bersal dari individu, seperti 

locus of control, toleransi, nilai-nilai, pendidikan, pengalaman. Sedangkan faktor yang 

berasal dari lingkungan yang memengaruhi diantaranya model peran, aktivitas, dan peluang. 

Oleh karena itu, inovasi berkembang menjadi kewirausahaan melalui proses yang 

dipengaruhi lingkungan, organisasi, dan keluarga.  

Ciri-ciri dan Sifat kewirausahaan 
Untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka setiap orang memerlukan ciri-ciri dan 

juga memiliki sifat-sifat dalam kewirausahaan. Ciri-ciri seorang wirausaha adalah: 

a. Percaya diri 

b. Berorientasikan tugas dan hasil 

c. Berani mengambil risiko 
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d. Kepemimpinan 

e. Keorisinilan 

f. Berorientasi ke masa depan 

g. Jujur dan tekun 

Sifat-sifat seorang wirausaha adalah: 

a. Memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, optimisme. 

b. Selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan 

ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik dan memiliki 

inisiatif. 

c. Memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan. 

d. Bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan suka 

terhadap saran dan kritik yang membangun. 

e. Memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serba bisa dan memiliki jaringan 

bisnis yang luas. 

f. Memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. 

g. Memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. 

Tahap-tahap kewirausahaan 
Secara umum tahap-tahap melakukan wirausaha: 

Tahap memulai 

Tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu 

yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin apakah membuka 

usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan ‘’franchising’’.Tahap ini juga memilih jenis 

usaha yang akan dilakukan apakah di bidang pertanian, industri, atau jasa. 

Tahap melaksanakan usaha 

Dalam tahap ini seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan 

usahanya, mencakup aspek-aspek: pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, 

kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan, 

pemasaran, dan melakukan evaluasi. 

Tahap mempertahankan usaha 
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Tahap di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis 

perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. 

Tahap mengembangkan usaha 

Tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau 

dapat bertahan maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. 

Sikap wirausaha 

Dari daftar ciri dan sifat watak seorang wirausahawan di atas, dapat kita identifikasi sikap 

seorang wirausahawan yang dapat diangkat dari kegiatannya sehari-hari, sebagai berikut: 

1. Disiplin 

Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki kedisiplinan yang 

tinggi. Arti dari kata disiplin itu sendiri adalah ketepatan komitmen wirausahawan terhadap 

tugas dan pekerjaannya. Ketepatan yang dimaksud bersifat menyeluruh, yaitu ketepatan 

terhadap waktu, kualitas pekerjaan, sistem kerja dan sebagainya. Ketepatan terhadap waktu, 

dapat dibina dalam diri seseorang dengan berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

waktu yang direncanakan. Sifat sering menunda pekerjaan dengan berbagai macam alasan, 

adalah kendala yang dapat menghambat seorang wirausahawan meraih 

keberhasilan.Kedisiplinan terhadap komitmen akan kualitas pekerjaan dapat dibina dengan 

ketaatan wirausahawan akan komitmen tersebut. Wirausahawan harus taat azas. Hal tersebut 

akan dapat tercapai jika wirausahawan memiliki kedisiplinan yang tinggi terhadap sistem 

kerja yang telah ditetapkan. Ketaatan wirausahawan akan kesepakatan-kesepakatan yang 

dibuatnya adalah contoh dari kedisiplinan akan kualitas pekerjaan dan sistem kerja. 

2. Komitmen Tinggi 

Komitmen adalah kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh seseorang, baik 

terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang 

wirausahawan harus memiliki komitmen yang jelas, terarah dan bersifat progresif 

(berorientasi pada kemajuan). Komitmen terhadap dirinya sendiri dapat dibuat dengan 

identifikasi cita-cita, harapan dan target-target yang direncanakan dalam hidupnya. 

Sedangkan contoh komitmen wirausahawan terhadap orang lain terutama konsumennya 

adalah pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan konsumen, kualitas produk yang 
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sesuai dengan harga produk yang ditawarkan, penyelesaian bagi masalah konsumen, dan 

sebagainya.Seorang wirausahawan yang teguh menjaga komitmennya terhadapkonsumen, 

akan memiliki nama baik di mata konsumen yang akhirnya wirausahawan tersebut akan 

mendapatkan kepercayaan dari konsumen, dengan dampak pembelian terus meningkat 

sehingga pada akhirnya tercapai target perusahaan yaitu memperoleh laba yang diharapkan. 

3. Jujur 

Kejujuran merupakan landasan moral yang kadang-kadang dilupakan oleh seorang 

wirausahawan.Kejujuran dalam berperilaku bersifat kompleks.Kejujuran mengenai 

karakteristik produk (barang dan jasa) yang ditawarkan, kejujuran mengenai promosi yang 

dilakukan, kejujuran mengenai pelayanan purnajual yang dijanjikan dan kejujuran mengenai 

segala kegiatan yang terkait dengan penjualan produk yang dilakukan olehwirausahawan. 

4. Kreatif dan Inovatif 

Untuk memenangkan persaingan, maka seorang wirausahawan harus memiliki daya 

kreativitas yang tinggi Daya kreativitas tersebut sebaiknya dilandasi oleh cara berpikir yang 

maju, penuh dengan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan produk-produk yang telah 

ada selama ini di pasar.Gagasan-gagasan yang kreatif umumnya tidak dapat dibatasi oleh 

ruang, bentuk ataupun waktu. Justru seringkali ide-ide jenius yangmemberikan terobosan-

terobosan baru dalam dunia usaha awalnya adalah dilandasi oleh gagasan-gagasan kreatif 

yang kelihatannya mustahil. 

5. Mandiri 

Seseorang dikatakan “mandiri” apabila orang tersebut dapat melakukan keinginan dengan 

baik tanpa adanya ketergantungan pihak lain dalammengambil keputusan atau bertindak, 

termasuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa adanya ketergantungan dengan pihak lain. 

Kemandirian merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Pada 

prinsipnya seorang wirausahawan harus memiliki sikap mandiri dalam memenuhi kegiatan 

usahanya. 

6. Realistis 

Seseorang dikatakan realistis bila orang tersebut mampu menggunakan fakta/realita sebagai 

landasan berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan/ 
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perbuatannya Banyak seorang calon wirausahawan yang berpotensi tinggi, namun pada 

akhirnya mengalami kegagalan hanya karena wirausahawan tersebut tidak realistis, obyektif 

dan rasional dalam pengambilan keputusan bisnisnya.Karena itu dibutuhkan kecerdasan 

dalam melakukan seleksi terhadap masukan-masukan/ sumbang saran yang ada keterkaitan 

erat dengan tingkat keberhasilan usaha yang sedang dirintis. 

Faktor Kegagalan Dalam Wirausaha 
Menurut Zimmerer (dalam Suryana, 2003 : 44-45) ada beberapa faktor yang menyebabkan 

wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya: 

1. Tidak kompeten dalam manajerial. 

Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha 

merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. 

2. Kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan 

mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi 

perusahaan. 

3. 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. Kekeliruan memelihara aliran kas 

menyebabkan operasional perusahan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. 

4. Gagal dalam perencanaan. 

Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan, sekali gagal dalam perencanaan 

maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. 

5. 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. 

6. Kurangnya pengawasan peralatan. 

Pengawasan erat berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang pengawasan 

mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. 

7. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. 
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Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan 

menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal menjadi besar. 

8. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan/transisi kewirausahaan. 

Wirausaha yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan, tidak akan menjadi 

wirausaha yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila 

berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. 

Peran Wirausaha Dalam Perekonomian Nasional 
Seorang wirausaha berperan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal seorang 

wirausaha berperan dalam mengurangi tingkat kebergantungan terhadap orang lain, 

meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan daya beli pelakunya. Secara eksternal, 

seorang wirausaha berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi para pencari kerja. 

Dengan terserapnya tenaga kerja oleh kesempatan kerja yang disediakan oleh seorang 

wirausaha, tingkat pengangguran secara nasional menjadi berkurang. 

Menurunnya tingkat pengangguran berdampak terhadap naiknya pendapatan perkapita dan 

daya beli masyarakat, serta tumbuhnya perekonomian secara nasional. Selain itu, berdampak 

pula terhadap menurunnya tingkat kriminalitas yang biasanya ditimbulkan oleh karena 

tingginya pengangguran. 

Seorang wirausaha memiliki peran sangat besar dalam melakukan wirausaha. Peran 

wirausaha dalam perekonomian suatu negara adalah: 

1. Menciptakan lapangan kerja 

2. Mengurangi pengangguran 

3. Meningkatkan pendapatan masyarakat 

4. Mengombinasikan faktor–faktor produksi (alam, tenaga kerja, modal dan keahlian) 

5. Meningkatkan produktivitas nasional 

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Kewirausahaan di akses 14 September 2014. 
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Materi Kewirausahaan STIE Asia Malang 

1. Kewirausahaan Adalah  Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat Dalam 

Mengaplikasikan Ilmu Dan Teknologi Komputer (Application Science). 

2. Apa Standar Kompetensi Mata Kuliah Kewirausahaan. 

      Standar Kompetensi dalam mata kuliah kewiusahaan adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa berpikir kritis,kreatif,sistemik , ilmiah,berwawasan luas,dan memiliki etos 

kerja. 

b. Mahasiswa memiliki semangat berwirausaha dan jiwa bisnis. 

c. Mahasiswa memiliki kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk memulai 

dan mengembangkan bisnis. 

d. Mahasiswa memiliki kesadaran untuk merubah budaya mencari kerja menjadi budaya 

menciptakan kerja dan menciptakan lapangan kerja. 

e. Mahasiswa memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan dengan melahirkan 

kemampuan dan memiliki cita-cita yang tinggi. 

Adapun KOMPETENSI DASAR dari mata kuliah Kewirausahaan adalah: 

a. Menjadi ilmuwan dan profesional yang berfikir kritis,kreatif,inovatif,sistemik dan 

ilmiah 

b. Menjadi wirausahawan yang berbasis ilmu pengetahuan,dengan modal “BISNIS”. 

BISNIS = 

B = BERBASIS ILMU 

I  = INOVATIF 

S = STRATEGI 

N = NIAT YANG KUAT 

I  = INFORMASI DAN TEKNOLOGI 

S = SIAP SETIAP SAAT   
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PERTANYAAN: 

Apa yang akan saudara lakukan setelah menyelesaikan pendidikan di STIE AsiA Malang ini? 

Maka disini ada kemungkinan jawaban yaitu:  

1. Mencari pekerjaan / jadi pegawai  

2. Menjadi Wirausahawan  

3. Menjadi karyawan sambil  berwirausaha. 

FAKTA MENYEBUTKAN BAHWA: 

1. Bagaimana motivasi berwirausaha di kalangan mahasiswa ? Sangat Tinggi ; 

Sedang/Cukup; Rendah… 

2. Bagaimana orientasi mahasiswa setelah lulus.? Hanya mencari kerja, bukan 

menciptakan lapangan kerja, 

3. Jumlah orang yg menganggur tiap tahun bertambah, 

4. Pertumbuhan lapangan kerja semakin sempit (Peluang kerja banyak tetapi link ke 

bursa kerja terbatas). 

SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA LEBIH CENDERUNG JOB SEEKERS BUKAN JOB 

CREATORS. 

Seorang penulis buku ttg Motivasi yaitu Max Gunther (1976) 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.  

Referensi : Max Gunther. 1979. Instant Millionaires. Jakarta: Penerbit Gunung Jati. Alih 

Bahasa : Sumantri Mertodipuro. 

Entrepreneurship (Belajar dari Pengalaman Orang Sukses) 

Posted on December 4, 2012 by Kaje Geer  

1. Anda Harus Selalu Bertanya. 

Cara Mudah Jadi Pengusaha Tidak Pakai Lama. Belajarlah dari hari kemarin, hidup hari ini, 

berharap untuk esok. Yang penting adalah jangan pernah berhenti bertanya. Mempertanyakan 

semua kejadian semua kejadian dan peristiwa yang telah, sedang, dan akan terjadi. Mencari 

adakah yang bisa kita perbaiki, dan adakah yang bisa kita perbaiki, dan adakah yang bisa 
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lebih baik kita lakukan.“ mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap peristiwa itu” (Albert 

Einstein). 

Mari kita renungkan! Jika Anda pengusaha , pemilik modal atau calon pemilik modal, apakah 

yang kita lakukan sekarang ini sesuai dengan kemampuan yang kita miliki? Apakah yang kita 

kerjakan sekarang ini telah betui-betul mengeluarkan kemampuan terbaik yang kita miliki? 

Atau, kita malah tak pernah berpikir bahwa apa yang kita lakukan selama ini biasa-biasa saja 

dan bahkan hanya pekerjaan ringan dan kecil jika dibandingkan dengan kekuatan yang ada 

pada diri kita. Saya rasa Anda juga pernah melamun dan bertanya pada diri Anda, mengapa 

aku begini saja, mengerjakan hal yang ini-ini saja, sementara aku seharusnya bisa dan mampu 

mengerjakan sesuatu yang lebih hebat, besar, dan luar biasa. 

Bertanya juga kenapa ada orang sukses, kaya, dan luar biasa pencapaiannya di dunia ini? 

Apakah Anda tahu bahwa mereka telah mampu menggunakan pertanyaan untuk dirinya dan 

berhasil menjawab pertanyaan itu dengan jawaban positif yang sangat hebat sehingga mereka 

mampu mengeluarkan kemampuan (Raksasa Tidur) dalam dirinya. 

2. Kita Harus Punya Mimpi 

Sebagai manusia kita semua mempunyai satu persamaan, yaitu sama- sama mempunyai 

mimpi. Kita semua tahu bahwa dalam diri kita ada karunia istimewa, dan dengan kelebihan 

kita masing- masing, kita bisa membuat perbedaan besar, kita bisa menyentuh sesama 

manusia dengan cara yang istimewa, dan kita bisa membuat dunia menjadi lebih baik untuk 

ditinggali. 

Tetapi, dalam kehidupan kita, impian-impian itu sering kali diwarnai rasa frustasi dan setres 

karena kesibukan sehari- hari. Inilah yang membuat kebanyakan orang tidak lagi berupaya 

meraih segala impian-impiannya. Bahkan banyak orang yang kehilangan kepastian ( the 

loser) sehingga menciptakan keunggulan bagi sang pemenang (the winner). 

Mari kita sama- sama mempelajari diri kita masing- masing. Mungkin kita mempunyai 

talenta musik atau kesenian. Mungkin kita mempunyai cara istimewa berhubungan dengan 

orang lain. Mungkin kita juga genius dalam menjual atau berinovasi dalam bisnis dan karier 

kita. 

“Allah menciptakan manusia dengan adil tanpa pilih kasih, menciptakan manusia berbeda-

beda, tapi mempunyai kesempatan yang sama untuk memiliki kehidupan yang sebaik- 

baiknya”. (Anthony Robbins) 

Setiap orang pada dasarnya mempunyai impian dan takdir. Namun, impian tanpa tindakan 

hanya tinggal impian. Untuk mencapai kenyataan yang telah diimpikan, kita perlu 
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”menciptakan perubahan yang langgeng”. Dalam kehidupan ini banyak orang mengetahui 

apa yang harus diperbuat, tetapi tidak banyak yang benar-benar melaksanakan apa yang 

mereka ketahui. 

Kata- kata ini memang bisa mengandung kebenaran jika dihubungkan dengan: Saya punya 
keyakinan sesuatu pasti terjadi, tetapi saya tidak melakukan apa- apa dan pada akhirnya 
keyakinan saya tersebut diwujudkan orang lain. 

3. Lima Penguasaan Bidang Kehidupan 

Perubahan langgeng dipengaruhi lima penguasaan bidang kehidupan. Hal ini diyakini 

Anthony Robbins, di antaranya: 

a. Penguasaan emosional = Dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan sebenarnya 

adalah untuk mengubah perasaan kita. 

b. Penguasaan fisik = tubuh yang sehat, energik, dan penuh vitalitas akan menambahkan 

kepercayaan diri. 

c. Penguasaan hubungan = keberhasilan kalau hanya dinikmati sendiri tanpa adanya 

keterkaitan dengan orang lain tentunya tidak akan berarti. 

d. Penguasaan keuangan = pengelolaan keuangan yang bijaksana akan dapat 

menghantarkan ketentraman hingga akhir hayat. 

e. Penguasaan waktu = banyak orang merasa tidak punya waktu untuk melakukan lebih 

dari yang diinginkan. Penguasaan kelima hal ini, akan mengantarkan kehidupan yang 

lebih baik. 

BELAJAR DARI ORANG SUKSES DAN KAYA 

Ada Apa dengan Orang Sukses dan Kaya? Yang pasti mereka adalah propotipe orang kanan, 

orang kreatif, orang imajinatif, dan inovatif. Makanya mereka menjadi lebih hebat dan 

dahsyat dalam pencapaian hidup. 

Ada pertanyaan untuk kita. Kenalkah kita dengan kakek kakeknya kakek Anda. Pasti kita 

tidak kenal dan tidak punya fotonya. Kenapa kita tidak kenal dengan kakek kakeknya kakek 

kita sendiri. Itu dikarenakan dia bukan orang sukses dan kaya sehingga kita tidak kenal dan 

pernah merasa melihat foto mereka atau memasangnya di rumah kita. Tapi, bandingkanlah 

dengan Thomas Alva Edison, Abraham Lincolin, Albert Einstin, Soichiro Honda, serta 

banyak pesohor lain di dunia. 

Jika mereka ini kakek kakeknya kakek kita tentu kita ingat dan bangga memasang foto 

mereka sebab mereka orang kaya, orang sukses, dan terkenal di dunia. Pertanyaan 
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berikutnya: Apakah kita ingin seperti mereka atau kita mau jadi seperti kakek kakeknya 

kakek kita yang semasa hidupnya “ tidak maksimal” menggunakan kemampuan yang 

diberikan Tuhan. 

Siapa orang- orang sukses itu? 

 

Pianis Four Fingers 

Terlahir itu bagiku merupakan anugrah spesial dari Tuhan. Aku sampaikan pesan bahwa 

kalian bisa melakukan apapun , “ kata Hee Ah Lee (21)” asal Korea yang terlahir dengan 

empat jari. 

Ia menderita lobster claw sindrome. Pada masing- masing ujung tangan Hee terdapat dua jari 

yang membentuk huruf V seperti capit kepiting. Kakinya hanya sebatas bawah lutut hingga 

tak dapat menginjak pedal pianno standar. Untuk bermain piano, pedal sengaja ditinggikan 

agar bisa diinjak oleh kakinya yang pendek. Ia juga mengalami keterbelakangan mental. 

Kondisi semacam itu mungkin akan dibahasakan orang sebagai kekurangan. Akan tetapi, Hee 

menyebutnya sebagai, “ special gift, anugrah special dari Tuhan”. Ia bisa memainkan piano 

conceto no. 21 dari Wolfgang Amadeus Mozart bersama orkes simfoni. Ia mendapat sederet 

penghargaan atas keterampilannya bermain piano. Ia berkeliling dunia, termasuk bermain 

bersama pianis Richard Clayderman di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat. 

 

Cacat kaki dan tangan menjadi penyanyi akapela top Indonesia 

Cacat tak mesti membuat hidup jadi tak utuh. Prihartono Mirzaputra alias Anton Jamaica 

Café adalah sebuah contoh. Satu kaki dan tangan yang tidak sempurna tak membuatnya takut 

menjalani kehidupan seperti layaknya orang normal. Ketegaran yang layak diacungi jempol. 

Anton, salah seorang vokalis Jamaica Café, adalah seorang penyandang cacat fisik. Ia hanya 

punya satu kaki dan kedua tangannya hanya sebatas siku. Ia pernah ditanya oleh Andi F. 

Noya, “mengapa Anda tidak mau memakai kaki palsu supaya terlihat sempurna ?” Dan, 

meluncurkan jawaban spontan dari mulut Anton yang sangat membuat terperangah: 

“ saya sudah sempurna” 

Luar biasa! Betapa kuatnya kekuatan image positif yang kita tanamkan pada diri kita dalam 

situasi yang buruk menurut orang lain! Coba kita bayangkan kalau saja Anton memilih untuk 

menyalahkaan kedua orang tuanya karena kecacatannya, atau memilih untuk mengurung diri 

di kamar, minder karena tidak seperti orang lain yang punya anggota tubuh lengkap, mungkin 

kita tidak akan pernah mengenal Anton sebagai seorang penyanyi sukses. Alih- alih menolak 
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keadaan dirinya yang cacat, Anton memilih untuk menerima dengan ikhlas kondisi tubuhnya 

yang berbeda dengan orang lain dan bahkan berani berkata: “ saya sudah sempurna”. 

Soichiro Honda 

Lihat Kegagalannya 

Saat merintis bisnisnya Soichiro Honda selalu diliputi kegagalan. Ia sempat jatuh sakit, 

kehabisan uang, dan dikeluarkan dari kuliah. Namun, ia terus bermimpi dan bermimpi, 

cobalah amati kendaraan yang melintasi jalan raya. Pasti kebanyakan mata Anda selalu 

terbentur pada Honda, baik berupa mobil atau motor, merk kendaraan ini menyesaki padatnya 

lalu lintas. 

Pernahkah Anda tahu, sang pendiri “ Kerajaan Honda” Soichiro Honda selalu diliputi 

kegagalan. Ia juga tidak menyandang gelar insinyur, lebih- lebih profesor seperti halnya B.J. 

Habibie, mantan presiden RI. Ia bukan siswa yang memiliki otak cemerlang. Di kelas, 

duduknya tidak pernah di depan, selalu menjauh dari pandangan Guru. “ nilaiku jelek di 

sekolah. tapi, aku tidak bersedih, karena duniaku di sekitar mesin, motor, dan sepeda,” tutur 

tokoh ini, yang meninggal pada usia 84 tahun, setelah mendapat perawatan di RS Juntendo, 

Tokyo, akibat mengidap lever. 

Kecintaannya pada mesin, mungkin “warisan” dari ayahnya yang membuka bengkel reparasi 

pertanian, di dusun Kamyo, Distik Sizuko, Jepang Tengah, tempat kelahiran Soichiro Honda. 

Di bengkel, ayahnya memberi catut untuk mencabut paku. Ia juga sering bermain di tempat 

penggilingan padi melihat mesin diesel yang menjadi motor penggeraknya. Di situ, lelaki 

kelahiran 17 November 1906 ini dapat berdiam diri berjam-jam. Pada usia 8 tahun, ia 

mengayuh sepeda sejauh 10 mil, hanya untuk menyaksikan pesawat terbang. 

Ternyata, minatnya pada mesin tidak sia-sia. Ketika usianya 12 tahun, Honda berhasil 

menciptakan sebuah sepeda pancal dengan model rem kaki. Tapi, benaknya tidak bermimpi 

menjadi usahawan otomotif. Ia sadar bahwa ia berasal dari keluarga miskin. Apalagi fisiknya 

yang lemah, tidak tampan, sehingga membuatnya rendah diri. Pada usia 15 tahun, Honda 

hijrah ke Jepang, bekerja di Hart Shokai Company. Bosnya, Saka Kibara, sangat senang 

melihat cara kerjanya. Honda teliti dan cekatan dalam soal mesin.Setiap suara yang 

mencurigakan dan setiap oli yang bocor tidak luput dari perhatiannya.Enam tahun bekerja 

disitu, menambah wawasannya tentang permesinan. Akhirnya, pada usia 21 tahun, bosnya 

mengusulkan kepadanya untuk membuka kantor cabang di Hamamatsu. 

Tawaran itu tidak ditampiknya, Di Hamamatsu prestasinya tetap membaik. Ia selalu 

menerima reparasi yang ditolak bengkel lain. Kerjanya pun cepat, memperbaiki mobil 

pelanggan agar kembali berjalan. Oleh, karna itu, jam kerjanya larut malam, terkadang 
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sampai subuh. Otak geniusnya tetap kreatif. Pada zaman itu, jari- jari mbil terbuat dari kayu, 

hingga tidak bagus meredam goncangan. Ia punya gagasan untuk menggantikan ruji- ruji itu 

dengan logam. Hasilnya luar biasa.Ruji- ruji logamnya laku keras dan diekspor ke seluruh 

dunia. Di usia 30, Hoda menanda tangani patennya yang pertama. Setelah menciptakan ruji, 

Honda ingin melepaskan diri dari bosnya, membuat usaha bengkel sendiri.Ia mulai berfikir, 

spesialis apa yang akan dipilihnya. 

Otaknya tertuju pada pembuatan ring piston, yang dihasilkan oleh bengkelnya sendiri pada 

tahun 1938. Sayang karyanya ditolak Toyota karena dianggap tidak memenuhi standar. Ring 

buatannya tidak lentur dan tidak laku dijual. Ia ingat reaksi teman-temannya atas kegagalan 

itu. Mereka menyesalkan dirinya keluar dari bengkel. Karena kegagalan itu, honda jatuh sakit 

cukup serius. Dua bulan kemudian, kesehatannya pulih kembali. Ia kembali memimpin 

bengkelnya. 

Akan tetapi, soal ring piston belum juga ada solusinya. Demi mencari jawaban, ia kuliah lagi 

untuk menambah pengetahuannya tentang mesin. Siang hari, setelah pulang kuliah, ia 

langsung ke bengkel, mempraktikkan pengetahuan yang baru diperolehnya. Setelah dua tahun 

menjadi mahasiswa, ia akhirnya dikeluarkan karena jarang mengikuti kuliah. “ saya merasa 

sekarat, karena ketika lapar tidak diberi makan, melainkan dijejali penjelasan bertele-tele 

tentang hukum makanan dan pengaruhnya,” ujar Honda. Kepada Rektornya, ia jelaskan 

bahwa maksudnya kuliah bukanlah untuk mencari ijazah, melainkan pengetahuan. Penjelasan 

ini justru dianggap penghinaan. 

Berkat kerja kerasnya, desain ring pistonnya pun diterima. Pihak Toyota memberikan kontrak 

sehingga Honda berniat mendirikan pabrik. Tapi malangnya, niatnya itu kandas. Jepang, 

karena siap perang, tidak memberikan dana. Ia pun kehabisan akal mengumpulkan modal dari 

sekelompok orang untuk mendirikan pabrik. Lagi- lagi musibah datang. Setelah perang 

meletus, pabriknya terbakar dua kali.Namun, Honda tidak patah semangat. Ia bergegas 

mengumpulkan karyawannya. Mereka diperintahkan mengambil sisa kaleng bengsol yang 

dibuang kapal Amerika Serikat untuk di gunakan sebagai bahan mendirikan pabrik. Tanpa 

diduga, gempa bumi meletus menghancurkan pabriknya, sehingga ia memutuskan untuk 

menjual pabrik ring pistonnya kepada Toyota. Setelah itu, Honda mencoba beberapa usaha 

lain. Sayang, semuanya gagal. 

Tahun 1947, setelah perang, Jepang kekurangan bensin. Kondisi ekonomi Jepang pada saat 

itu porak-poranda sampai- sampai Honda tidak dapat menjual mobilnya untuk menafkahi 

keluarganya. Dalam keadaan terdesak, ia memasang motor kecil pada sepeda. Siapa sangka, 

“sepeda motor” yang menjadi cikal bakal lahirnya mobil Honda itu diminati para 
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tetangga.Mereka berbondong- bondong memesan sehingga Honda kehabisan stok. Setelah 

itu, Honda kembali mendirikan Pabrik motor dan kesuksesanpun kemudian tak pernah lepas 

dari tangannya. Motor Honda demikian mobilnya menjadi dikenal dunia. 

Bagi Honda, dalam menggeluti industri otomotif, janganlah melihat keberhasilan tapi lihatlah 

kegagalan yang dialaminya. Ia memberikan petuah “ ketika anda mengalami kegagalan, 

mulailah bermimpi, mimpikanlah mimpi baru”. Kisah Honda merupakan contoh bahwa 

sukses bisa diraih seseorang dengan modal seadanya, tidak pintar di sekolah, ataupun berasal 

dari keluarga miskin. 

Empat Resep keberhasilan Honda 

1. Selalu berambisi dan berjiwa muda 

2. Hargai teori yang sehat, temukan gagasan baru, dan khususkan waktu untuk memperbaiki 

produksi 

3. Senangi pekerjaan dan buat kondisi kerja senyaman mungkin 

4. Cari irama kerja yang lancar dan harmonis. 

 

CARA MUDAH JADI PENGUSAHA 

Hampir setiap orang ingin sukses dalam hidupnya. Akan tetapi, kebanyakan kita 

membayangkan bahwa sukses identik dengan kekayaan materi. Itu sah, walaupun 

kebahagiaan tidak selalu harus berupa kekayaan melimpah. Banyak cara untuk meraihnya, 

terserah anda. Tidaklah salah jika kita bercita- cita menjadi sukses (kaya). Mungkin sebagian 

besar dari kita selalu berpikiran bahwa untuk menjadi seorang pengusaha atau wiraswasta 

memerlukan keahlian serta modal yang cukup. Ternyata, semua itu tidak mutlak 

diperlukan.Yang terpenting adalah niat dan kemauan yang kuat. 

Janganlah menunggu kondisi ideal untuk memulai usaha atau bisnis. Modal cukup, lokasi 

strategis, karyawan cakap, dan waktu luang untuk memulai bisnis adalah kondisi ideal. 

Mengapa Kita Perlu Jadi Pengusaha 

Kita perlu merubah paradigma bepikir yang selama ini salah tentang dunia usaha, tujuan 

sekolah, dan kuliah. Ubahlah pola pikir kita yang salah itu agar kita, bangsa kita, dan negara 

kita menjadi sejahtera, makmur dan kaya. Wajar saja kita selama ini jalan di tempat setelah 

hampir satu abad kita merdeka. Aneh bin ajaib, penyebabnya adalah pola pikir yang salah. 

Kita telah membentuk pikiran kita bahwa begitu selesai sekolah atau kuliah, kita akan 

mencari kerja. Bayangkan jika semua orang berperilaku seperti itu, tentu akan banyak yang 

jadi pekerja dan hanya sedikit yang jadi pengusaha. Akibatnya, lapangan kerja menjadi 

terbatas, karna yang membuka lapangan kerja dan jadi pengusaha hanya 0,18% atau 400.000. 
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Nah, untuk itu, kita semua, saya, anda, dan mereka, harus memiliki “ gerakan” mengubah 

pola pikir yang salah. Mengubah pola pikir baik mental maupun motivasi orangtua, dosen, 

dan mahasiswa agar kelak dibiasakan menciptakan lapangan pekerjaan daripada mencari 

pekerjaan. 

 

Mulailah dengan Mimpi 

Semua berawal dari mimpi, Pastikan bahwa kita memahami motivasi kita memilih jalan 

menjadi pengusaha. Apakah sekadar ikut-ikutan atau memang pilihan hidup. 

Bagi yang masih sekolah, tamat SMA, Mahasiswa, pensiunan, atau ibu rumah tangga, apalagi 

yang masih berstatus karyawan, keinginan untuk menjadi pengusaha sangat sulit di 

wujudkan. Apalagi jika kita tidak menemukan motivasi bagaimana dan untuk apa menjadi 

pengusaha. Dalam pikiran kita selalu akan muncul “suatu kepercayaan” bahwa untuk menjadi 

pengusaha harus ada bakat, modal, latar belakang pendidikan yang cocok, hobi dan lain 

sebagainya“ pendapat” yang salah. Akhirnya, kita akan memberikan suatu keputusan 

pembenaran bahwa aku tidak cocok dan tidak bisa menjadi pengusaha. 

Seorang penulis buku motivasi, Max Gunther, pernah mengkritik sistem pendidikan di 

Amerika Serikat tahun 70-an. Menurutnya, sistem pendidikan tersebut hanya akan 

melahirkan lulusan “sanglaritis”, yaitu lulusan yang bermental buruh, yang ingin menjadi 

pegawai negeri atau pegawai swasta karena tidak mampu dan tidak mau menciptakan 

lapangan kerja sendiri. Di Indonesia masih terjadi sampai sekarang. 

Sekitar 10% pengangguran di Indonesia adalah kaum intelek yang menyandang gelar pendi-

dikan perguruan tinggi. 

Siapakah yang salah? Apakah Mahasiswa, orangtua, atau pemerintah? 

Mahasiswa sulit untuk mau dan memulai usaha dengan alasan mereka tidak diajar dan 

dirangsang berusaha sendiri. Kondisi ini juga didukung lingkungan budaya masyarakat dan 

keluarga yang dari dulu selalu ingin anaknya menjadi orang gajian atau pegawai.Para orang 

tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan berusaha.Orang tua merasa 

lebih bangga bahkan merasa terbebas bila selesai kuliah anaknya mampu menjadi 

pegawai.Selain itu, faktor lainnya adalah tidak adanya atau sulitnya memiliki modal untuk 

berwiraswasta.Dengan begitu, merekapun cenderung mendorong anak- anaknya untuk 

mencari pekerjaan atau menjadi karyawan. 

Generasi muda sudah saatnya megubah pola pandang ini. Jangan hanya berpikir setelah lulus 

dari lembaga pendidikan tinggi akan menjadi pegawai, apalagi menjadi pegawai negeri. 
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Berpikirlah untuk Menjadi Pengusaha. 

Untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan, Indonesia membutuhkan empat (4) juta 

atau 0,18% pengusaha, padahal sebaiknya 2% dari populasi. 

Beberapa Tipe Pengusaha 

1. Necessity Entrepreneur, yaitu pengusaha yang karena terpaksa dan desakan kebutuhan 

hidup. 

2. Replicative Entrepreneur, yaitu pengusaha yang cenderung meniru- niru bisnis yang 

sedang tren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. 

3. Innovative Entrepreneur, yaitu pengusaha inovative yang terus berpikir kreatif dalam 

melihat peluang dan meningkatkannya. 

Membuka usaha sambilan bisa menjadi pilihan menyenangkan kalau kita bisa menentukan 

jenis usaha dan skala usaha sesuai minat dan kemampuan kita ini bagi yang masih ‘’belum 

berani’’ full berusaha.kalau memang kita punya kondisi yang ideal, pilihan membuka 

perusahaan,membuka toko, atau mengambil franchise merupakan pilihan tepat. 

Namun, bagi yang belum berani mengambil risiko dengan membuka toko sendiri, ada satu 

pilihan yang mudah untuk segera memulai usaha, yaitu dengan sistem reseller atau 

konsinyasi. 

Dengan sistem konsinyasi, kita menitipkan barang dagangan ke toko, kios, atau minimarket/ 

supermarket orang lain. kita tidak perlu memiliki toko sendiri dan tidak perlu memiliki 

karyawan sendiri. Jelas, itu akan menghemat banyak biaya. kita hanya perlu menanamkan 

modal pada barang dagangan dan investasi waktu plus tenaga untuk menawarkan ke toko 

orang lain. Barangnya pun tidak harus buatan sendiri, bisa barang yang kita beli grosiran 

yang kemudian kita titipkan ke beberapa toko. 

Mulai dari yang Kita Suka dan Kita Tahu 

Kata orang, jika ingin memenangkan pertarungan, kita harus mengenali diri dan lawan. 

Soalnya namanya usaha, apalagi jika masih merintis, pasti banyak dukanya dari pada 

sukanya.Beda kalau kita memang suka. Misalkan hobi olahraga tenis, jadi,memulainya dari 

berdagang barang-barang keperluan tenis. Enaknya bisnis yang di sambil dari hobi adalah 

ketika omzet atau penjualan sedang menurun (bahkan merugi), kita masih bisabertahan dan 

hanya menganggap itu sebagai bagian dari ‘’perjuangan’’.Penekanannya, kita masih bisa 

bertahan dengan mudah. 

Yang penting, jangan mudah menyerah oleh tekanan, masalah, dan kondisi yang menghadang 

kita. Bersikaplah positif untuk apapun yang kita hadapi. Jangan masuk dalam kelompok 

orang yang mudah menyerah. Orang yang mudah menyerahadalah orang yang tidak memiliki 
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keberanian untuk menggapai mimpi, membuang mimpi yang belum sempat diwujudkan, dan 

merampok kenangan yang dia miliki.Alasan Orang Menyerah “ A dream is just a dream. A 

goal is a dream with a plan And a deadline” 

Setiap orang pada dasarnya punya impian. Namun, impian tanpa tindakan hanya tinggal 

impian. (Harvey Mackay) 

1. Kita menyerah karna menyerah itu mudah. 

2. Kita menyerah karna ada kejengkelan, frustasi, dan penolakan. 

3. Kita menyerah karena tidak kelihatan oleh karna itu, biasanya tidak ada yang mendengar   

dan melihat. 

4. Kita menyerah biasanya karena adanya perubahan dan perubahan itu tidak nyaman. 

5. Kita menyerah karna kita tidak tahu harus bagaimana. 

Tidak seorangpun mau menyerah karena akan memberi kesan bahwa kita adalah 

“pecundang”.Bunuh Rasa Malu Yang dimaksud adalah rasa malu yang positif. Ingatlah selalu  

prinsip yang mengatakan bahwa kita hanya malu ketika melakukan perbuatan yang 

melanggar aturan agama.Yang malu itu harusnya para pejabat korup, bukan para pedagang 

bakso keliling. Yang malu itu harusnya yang nilep BLBI, bukan pedagang asongan atau 

pemungut sampah. Mindset seperti ini yang harus kembali kita bentuk dalam peran kita 

sebagai penjual. Menjual adalah hal yang penting dalam berbisnis. Maka dari itu,hapuslah 

rasa malu untuk menjual produk sebanyak- banyaknya. 

Kalau perlu, turunlah langsung sebagai tenaga penjualan.Misalnya, mau buka warnet. Tidak 

usah malu latihan jadi operator warnet. Bikin pabrik makanan ikan, tudak usah malu 

menawarkan produk ke toko- toko atau farm ikan yang ada. Bikin konveksi, tidak usah malu 

menawarkan baju- baju buatan kita ketetangga. Pada poin inilah kita sering “ berguguran” 

karna memiliki mindset yang salah tentang rasa malu. Just Action 

Mulailah! Pada poin ini juga kita banyak berguguran. Banyak yang berani berencana, tetapi 

tidak cukup berani memulai. Untuk mengobati penyakit ini mudah! Coba saja kita buat 

mimpi-mimpi hidup kita, 5 tahun, 10 tahun, bahkan hingga 30 tahun ke depan. Jabarkan lebih 

detail! Kita akan semakin faham. Semakin kita tunda, semakin lama pula mimpi-mimpi itu 

tiba. So, just star it! Kontrol dan jaga. 

Jangan terlena. Ada istilah keberuntungan pemula. Omzet di awal bisa saja drastis. Tapi 

jangan lupa, ciptakan sistem kontrol yang baik. Point inilah yang membedakan pengusaha 

yang langgeng dengan pengusaha yang ikut-ikutan. Di sini banyak juga yang beguguran. 

Jangan lupa untuk terus konsultasi dengan orang yang kita anggap tahu. 

Sumber: http://www.sarjanaku.com di akses 17 September 2014. 
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