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Pengantar Kewirausahaan



Kewirausahaan

• Kewirausahaan (enterpreneurship)adalah kemampuan kreatif dan
inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari
peluang menuju kesuksesan.

• Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan
sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran yang kreatif dan
tindakan inovatif untuk menciptakan peluang



KREATIVITAS & INOVASI

• Kreativitas (creativity) adalah kemampuan mengembangkan ide dan
cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang
(thinking new things)

• Inovasi (innovation) adalah kemampuan menerapkan kreativitas
dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang (doing 
new things)



KREATIVITAS & INOVASI

• Diawali dari pemikiran yang kreatif, diwujudkan dengan tindakan yang 
inovatif akan membentuk proses diferensiasi sehingga pada akhirnya
akan menghasilkan peluang yang menguntungkan.



JIWA DAN SIKAP KEWIRAUSAHAAN

• Penuh percaya diri –penuh keyakinan, optimis, berkomitmen, disiplin
dan bertanggungjawab

• Memiliki inisiatif –penuh energi, cekatan bertindak, dan aktif

• Memiliki motif berprestasi –orientasi pada hasil dan wawasan ke
depan

• Memiliki jiwa kepemimpinan –berani tampil beda, dapat dipercaya
dan tangguh dalam bertindak

• Berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan –menyukai
tantangan



PROSES KEWIRAUSAHAAN

• Proses diawali dengan aksioma, yaitu adanya tantangan menimbulkan
gagasan, kemauan, dorongan untuk berinisiatif yang tidak lain adalah
berpikir kreatif dan bertindak inovatif -tantangan awal terpecahkan.

• Tidak ada tantangan tidak kreatif dan tidak kreatif tidak akan ada
tantangan.

• Seorang wirausaha pasti berani menghadapi resiko dan menyukai
tantangan



PROSES KEWIRAUSAHAAN

• Ide kreatif dan inovatif kadang juga diawali dengan proses imitasi
(peniruan) dan duplikasi, kemudian berkembang menjadi proses 
pengembangan, dan berujung pada proses penciptaan sesuatu yang 
baru dan berbeda (inovasi), tahap penciptaan sesuatu yang baru dan
berbeda inilah disebut tahap kewirausahaan.



FUNGSI DAN PERAN WIRAUSAHA

• MIKRO : Wirausaha mempunyai dua peran yaitu sebagai :
• penemu ---menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru spt : produk, 

teknologi, cara, ide, organisasi, dll

• perencana ---merancang tindakan,merencanakan strategi usaha baru, 
merencanakan ide-ide dan peluang, menciptakan organisasi baru dll

• MAKRO : Menciptakan keejahteraan, pemerataan kekayaan, dan
kesempatan kerja sebagai mesin pertumbuhan perekonomian yang 
merata bagi suatu negara.



IDE DAN PELUANG KEWIRAUSAHAAN

• Ide pasti menghasilkan peluang, sebaliknya tidak ada ide tidak akan
menghasilkan peluang

• Ide dapat menjadi peluang apabila wirausaha berani melakukan :
• evaluasi terhadap kemungkinan peluang secara terus menerus melalui poses 

penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda,

• mengamati peluang demi peluang

• analisis proses secara mendalam,

• menghitung resiko yang mungkin terjadi.



KEMAMPUAN DAN PENGETAHUAN

• Kemampuan menghasilkan produk/jasa

• Menghasilkan nilai tambah

• Merintis usaha

• Melakukan proses/teknik

• Mengembangkan organisasi baru
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