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Kata Pengantar 

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga 

kami dapat menyelesaikan modul kewirausahaan. Modul ini disusun sebagai bahan belajar baik 

bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin berwirausaha. Mata Kuliah Kewirausahaan 

merupakan pelajaran yang membentuk karakter wirausaha  atau  minimal  mahasiswa  menambah 

pengetahuan mahasiswa mengenai seluk-beluk bisnis baik dari sisi  soft  skill  maupun hard skill 

sehingga mahasiswa mampu memanfaatkan peluang- peluang yang ada di sekitarnya dalam 

menciptakan usaha sendiri setelah lulus maupun saat masih kuliah 

Kami menyadari modul ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat 

mengharapkan kritik, saran dan masukan demi perbaikan dan kesempurnaan modul ini. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses 

penyelesain modul ini  Ir. Teddy Siswanto, MSI, IPP dan Rully Marjono, SE, MM., yang telah 

membimbing penyusun dalam pembuatan modul ini. Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua, khususnya para peserta didik. 
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

1. Sebelum anda memulai mempelajari modul ini, siapkanlah alat-alat tulis yang diperlukan. 

2. Pilihlah tempat yang tenang dan nyaman dalam belajar, sebelum memulai bersoalah menurut 

agama dan kepercayaan masing-masing. 

3. Pelajarilah kegiatan belajar secara beruntun. Jika anda sudah memahami kegiatan belajar, 

maka lanjutkanlah kegiatan belajar berikutnya. 

4. Setiap kegiatan belajar, terdiri dari uraian materi, media presentasi, sumber bacaan lain dan 

video pembelajaran. 

5. Bacalah setiap uraian materi, media presentasi dan sumber bacaan lain dengan teliti dan tuntas 

agar anda dapat mudah memahaminnya. Setelah itu, Anda diminta untuk melihat video. Video 

akan meningkatkan pemahaman Anda terhadap materi kuliah ini. 

6. Kegiatan belajar juga kadang dilengkapi dengan aktivitas tugas atau quiz. Tugas dapat 

merupakan tugas individu atau tugas kelompok. Sedangkan quiz adalah tugas individu. 

7. Untuk komunikasi akan disediakan forum komunikasi baik melalui Whattpp Group dan 

Google Classroom. Forum diskusi digunakan untuk: 

a. berdiskusi dengan mahasiswa lain terkait pertanyaan yang diajukan dosen, 

b. menanyakan materi kuliah yang belum dipahami; pertanyaan ditujukan kepada semua 

mahasiswa atau dosen, dan 

c. menjawab pertanyaan mahasiswa lain tentang materi kuliah. 

8. Keaktifan anda dalam berdiskusi di dalam forum merupakan salah satu komponen penilaian. 
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TUJUAN YANG DIHARAPKAN SETELAH BELAJAR MODUL 

Beberapa tujuan yang diharapkan pada akhir pembelajaran kewirausahaan ini antara lain: 

 
1. Untuk mengembangkan dan membina bibit bakat pengusaha sehingga dapat tumbuh lebih 

berbobot dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

2. Untuk memberi kesempatan kepada setiap manusia agar dapat menumbuhkan 

kepribadian wirausaha 

3. Untuk membentuk manusia yang berwatak unggul dan meningkatkan daya saing dan 

daya juang. 

4. Dapat membentuk cara berpikir yang rasional dan produktif serta memanfaatkan waktu 

dan faktor modal yang dimiliki oleh wirausaha tradisional pribumi.
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PERTEMUAN KE-1 

 

Konsep dan Pengertian Kewirausahaan 

 

Kemajuan dan kesejahteraan sebuah bangsa dapat dinilai dari kemajuan 

ekonomi yang dimililki oleh negara tersebut. Contoh nyata yang dapat kita lihat adalah 

negara Amerika, China dan negara-negara Eropa. China, Korea Selatan, dan Amaerika 

semakin berjaya mengibarkan produk-produknya sebagai bendera nasionalnya di 

pentas global. Bisnis korporasi multinasional terus menggurita di tanah air, sementara 

pengusaha dan korporasi nasional belum juga memiliki satu pun produk bermerek 

global, kecuali terkenal sebatas pemasok komoditas primer bernilai tambah rendah. 

Untuk mewujudkan negara yang maju secara ekonomi dibutuhkan wirausaha yang 

handal, Negara maju umumnya memiliki wirausaha yang lebih banyak ketimbang 

negara berkembang, apalagi miskin. Amerika Serikat, misalnya, memiliki wirausaha 

11,5 persen dari total penduduknya. Sekitar 7,2 persen warga Singapura adalah 

pengusaha sehingga negara kecil itu maju. 

Indonesia, yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa semestinya sudah 

termasuk dalam kelompok negara yang maju. Namun, kenyataan yang kita hadapi 

sekarang Indonesia masih dalam kategori negara berkembang. Hal ini disebabkan 

ketidakmampuan mengelola dan menjual produk asli serta pengetahuan tentang 

wirausaha di negara kita masih tergolong rendah. Tidak ada bangsa yang sejahtera dan 

dihargai bangsa lain tanpa kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi akan dapat dicapai 

jika ada spirit kewirausahaan, yang kuat dari warga bangsanya. China baik dijadikan 

contoh konkret dan paling dekat. Setelah menggelar pesta akbar Olimpiade 2008 yang 

mencengangkan banyak orang beberapa waktu lalu, mereka kembali membuat dunia 

berdecak dengan kesuksesan astronotnya berjalan-jalan di angkasa luar. Dan kini, dunia 

menantikan China turun tangan membantu mengatasi krisis keuangan global. Tanpa 

kemajuan ekonomi, tentu semua itu tak mungkin dilakukan China. Salah satu faktor 

kemajuan ekonomi China adalah semangat kewirausahaan masyarakatnya, yang 

didukung penuh pemerintahnya. 

Indonesia adalah bangsa besar yang sedang berusaha menjadi negara maju. Hal 

ini didukung oleh jumlah penduduk yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, 

serta letak geografis yang strategis. Pada tahun 2014 Indonesia merupakan negara 

terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk 251 juta jiwa setelah Cina (1,3 
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Miliar), India (1,2 Miliar), dan Amerika Serikat (316 juta). Strategis karena terletak di 

antara dua samudera besar, Pasifik dan Hindia, serta diapit oleh dua daratan luas, benua 

Asia dan Australia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (17.508 pulau), 

kekayaan alam terhampar baik di darat maupun laut. Terdapat 17% jenis sumber daya 

hayati dunia ada di Indonesia, tersebar dalam hutan tropis dan laut yang terbentang dari 

Sabang sampai Merauke sepanjang 8.514 km. Indonesia dikenal sebagai penghasil palm 

oil terbesar, penghasil karet peringkat tiga, nikel peringkat lima, emas dan batu bara 

peringkat tujuh; dan gas alam peringkat delapan dunia. Jumlah penduduk yang besar, 

letak yang strategis dengan dukungan kekayaan alam yang melimpah seharusnya 

menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Tetapi, hal ini menjadi sangat ironis jika 

mencermati angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2014 terdapat 28,28 juta penduduk miskin 

(11,25% dari populasi penduduk) dan jumlah pengangguran mencapai 7,24 juta orang 

(5,94 % dari angkatan kerja). Dari jumlah tersebut, sekitar 700.000 penganggur terdidik 

(sarjana dan diploma). 

Bangsa Indonesia terus berupaya meningkatkan bidang ekonomi dan berlomba 

dengan bangsa lain yang sudah lebih dulu maju. Bahkan, negara-negara yang pernah 

mengalami krisis ekonomi seperti Indonesia, yang menyebabkan mulai bergantinya 

pelaku aktif di dunia bisnis, semakin jauh melesat. Korporasi baru terus bermunculan, 

dikendalikan kaum muda dengan visi bisnis yang kuat, jiwa kewirausahaan yang 

tangguh. Pemimpin bisnis berusia muda terus bermunculan, siap membawa 

ekonominya melaju lebih pesat. Bapak Jusuf Kalla yang merupakan seorang salah satu 

ekonom Indonesia, sering menyampaikan pada pertemuan nasional tentang pentingnya 

meningkatkan daya jual produk dalam negeri. Beliau juga menyampaikan tidak ada 

negara sekaya dan selengkap sumber daya alam Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari 

hasil bumi dan laut yang kita miliki seperti, komoditas pertanian, perkebunan, laut, dan 

pantai Indonesia sudah jadi pembicaraan pebisnis global. Dengan sumber alam yang 

melimpah sudah sewajarnya negara kita sejajar dengan negara yang maju dalam bidang 

ekonomi. Kita dapat mencapai kemajuan ekonomi salah satunya ialah dengan memiliki 

Sumber daya manusia yang berjiwa dan berprilaku wirausaha yang professional. 
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Pengertian wirausaha 

 

Kata “kewirausahaan” secara harfiah penggalan kata Usaha lebih bermakna 

usaha dan upaya “effort” sehingga kita memaknai sebagai bisnis belaka. Jiwa dan 

perilaku wirausaha tidak hanya dimiliki oleh pengusaha atau seseorang yang berfrofesi  

sebagai pedagang. Jiwa kewirausaahan harus dimiliki oleh setiap orang dari berbagai 

profesi baik dosen, guru, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Secara 

etimologik, perkataan kewirausahaan (entrepreneur) berasal dari kata entrependre 

(bahasa perancis) atau to undertake (bahasa inggris) yang berarti melakukan. Dengan 

demikian, kewirausahaan bukanlah bakat dari lahir atau milik etnis/suku tertentu. 

Kewirausahaan bukanlah mitos, melainkan realistik atau construct yang dapat dipelajari 

melalui proses pembelajaran, pelatihan, simulasi, dan magang secara intent. 

Sifat wirausaha selalu terdorong untuk melakukan hal-hal baru yang menantang 

atau avonturisme. Menjadi seorang wirausahaan bukan semata-mata karena bakat, 

bukan karena sifat-sifatnya, melainkan karena tindakan. Seorang wirausahawan 

(entrepreneur) adalah seseorang yang memiliki visi dan intuisi yang realistik sekaligus 

seorang implementator yang handal dalam penguasaan detail-detail yang diperlukan 

untuk mewujudkan visi pribadi maupun organisasinya. 

Wirausahawan adalah seorang katalisator. Mereka adalah orang-orang yang 

melakukan tindakan sehingga suatu gagasan bisa terwujud menjadi suatu kenyataan. 

Mereka menggunakan kreativitasnya untuk senantiasa melakukan pengembangan yang 

bersinambungan. Wirausahawan adalah seorang yang mengorganisasikan dan 

mengarahkan usaha dan pengembangan baru, memperluas dan memberdayakan suatu 

organisasi, untuk memproduksi produk baru atau menawarkan jasa baru kepada 

pelanggan baru dalam suatu pasar yang baru (Rye, 1996:3-4) 

Secara terminologi, David E. Rye dalam bukunya The Vest-Pocket 

Entrepreneur (1996) menjelaskan makna kewirausahaan sebagai pengetahuan terapan 

dari konsep dan teknik manajerial yang disertai risiko dalam mentransformasi 

sumberdaya menjadi output yang memiliki nilai tambah tinggi (value added). 

Para ahli memberikan pengertian berbeda tentang wirausaha yang berbeda- 

beda, di antaranya adalah: 

(1) Menurut Frank Knight (1921) wirausahawan mencoba untuk memprediksi dan 
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menyikapi perubahan pasar. Definisi ini menekankan pada peranan wirausahawan 

dalam menghadapi ketidakpastian pada dinamika pasar. Seorang wirausahawan 

disyaratkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajerial mendasar seperti 

pengarahan dan pengawasan. 

(2) Jean Baptista Say (1816) mengemukakan bahwa seorang wirausahawan adalah agen 

yang menyatukan berbagai alat-alat produksi dan menemukan nilai dari 

produksinya. 

(3) Joseph Schumpeter (1934) mengartikan wirausahawan sebagai seorang inovator 

yang mengimplementasikan perubahan-perubahan 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. 

(4) Penrose (1963) mengidentifikasi kegiatan kewirausahaan yang mencakup 

indentifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi. Kapasitas atau 

kemampuan manajerial berbeda dengan kapasitas kewirausahaan. 

(5) 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. 

(6) Israel Kirzner (1979), yang mengemukakan bahwa wirausahawan mengenali dan 

bertindak terhadap peluang pasar. 

Seorang wirausahawan harus berani menghadapi segala resiko yang mungkin 

muncul selama berbisnis. Wirausahawan juga harus mampu mellihat peluang yang 

muncul sehingga dapat membuat rencana dan tindakan yang kreatif dan inovatif dalam 

membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dizaman industri seperti 
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sekarang ini, Para wirausahawan mengendalikan revolusi yang mentransformasi dan 

memperbaharui perekonomian dunia. The new economy ditandai oleh budaya 

kewirausahaan yang diaplikasi ke dalam aktivitas primer. E-commerce berupa dan 

online shop yang terkenal lainnya menjadi contoh yang dapat kita ambil, wirausaha 

melalui platform digital secara perlahan merubah sistem jual beli dimasyarakat.   

 

Karakteristik Wirausaha 

 

Pertanyaan tentang Apakah Wirausaha Dilahirkan atau dibentuk oleh pribadi 

masing-masing? Perdebatan antara apakah wirausaha itu dilahirkan (is borned) yang 

menjadikan seseorang mempunyai kemampuan secara alami untuk menjadi wirausaha, 

atau wirausaha itu dibentuk (is made) masih berlangsung hingga saat ini. Berwirausaha 

bukan hanya bakat alami seseorang sejak dilahirkan, namun dapat dipelajari dan 

diajarkan melalui proses pendidikan formal atau informal serta penglaman pribadi dan 

lingkungan masyarakat. para pakar ekonomi berpendapat bahwa terdapat karakteristik 

khusus yang dimiliki oleh seorang wirausaha yang membedakannya dari individu lain 

pada umumnya. hasil dari berbagai penelitian menemukan bahwa bahwa sejumlah 

karakteristik khusus dapat berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang dalam 

berwirausaha. 

Berikut ini dipresentasikan profil seorang wirausahawan menurut David E. Rye 
 

Tabel 1.1 

Profil Seorang Wirausahawan 

 
Karakteristik Profil Ciri Wirausahawan yang Menonjol 

Berprestasi tinggi Ahli untuk memperoleh prestasi 

Pengambil resiko Mereka tidak takut mengambil risiko tetapi akan 

menghindari risiko-tinggi apabila dimungkinkan. 

Pemecah masalah Mereka tanggap mengenali dan memecahkan masalah 

yang dapat menghalangi kemampuannya mencapai 

tujuan. 

Pencari status Mereka tidak memperkenankan kebutuhan erhadap 

status mengganggu misi usahanya. 
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Tingkatan energy 

tinggi 

Dedikasi dan workoholic demi wujudnya sukses. 

Percaya diri Tingkat confidence yang tinggi. 

Ikatan emosi Memisahkan antara hubungan emosional dengan 

karier. 

Kepuasan Pribadi Menyukai kompleksitas tinggi dengan formalisasi 

yang rendah 

 

 

 

Wirausahawan adalah seorang yang berorientasi prestasi dan meyakini bahwa 

mereka menguasai kemampuan sendiri. seorang wirausahawan harus memiliki 

pengetahuan tentang berbagai fungsi yang terkait dalam mengelola suatu 

perusahaan/organisasi, seperti fungsi manajemen, keuangan, pemasaran, produksi, 

operasi, sumberdaya manusia, organisasi dan kelembagaan. tidak ada formula khusus 

untuk membuat seorang individu sukses dalam berwirausaha, namun demikian telah 

banyak penelitian yang membuktikan Karateristik khusus yang dimiliki wirausaha 

sukses adalah berorientasi pada tindakan (action oriented), berorientasi pada hasil 

(result oriented), percaya diri, antusias dan energik, berkomitmen dan mencintai hal- 

hal yang dilakukannya (passion), mampu mengerjakan banyak hal sekaligus (multi 

tasker), mampu menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas, bersedia bekerja keras, mampu 

memotivasi diri untuk mencapai prestasi, optimistik, aktif sebagai anggota tim (team 

player), terampil berkomunikasi, tidak mudah menyerah, mampu memimpin dan 

menginspirasi orang lain, selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan diri, berani 

mengambil risiko, mampu mengenali dan memanfaatkan peluang, kreatif, dan inovatif. 

Dari berbagai karakteristik tersebut, terdapat tiga ciri yang paling sering disebutkan 

oleh para ahli, yaitu kemampuan mengambil risiko, kemampuan mengenali peluang, 

serta kreatif dan inovatif. 
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PERTEMUAN KE -2 

KEMAMPUAN MENGENALI PELUANG 

Salah satu indikator yang membedakan seorang wirausaha dengan yang 

bukan wirausaha ialah kemampuan untuk membacai peluang bisnis. Hal ini menjadi 

faktor penting dalam proses wirausaha terutama dalam pengembangan suatu bisnis. 

Short, dkk., (2010:55) mendefinisikan ‘peluang’ (opportunity) "Ide atau mimpi yang 

ditemukan atau diciptakan oleh entitas wirausaha dan yang diungkapkan melalui 

analisis dari waktu ke waktu menjadi berpotensi menguntungkan.”. Dari pengertian 

tersebut, terdapat tiga hal mendasar. Pertama, peluang berasal dari ide atau mimpi. 

Kedua, peluang ditemukan atau diciptakan. Ketiga, peluang diperoleh melalui analisis 

yang dilakukan secara terus menerus untuk menjadi ide atau mimpi yang berpotensi 

menguntungkan. Seorang wirausaha tidak hanya menunggu adanya peluang, tetapi 

merekalah yang menjadi sumber peluang. Selain itu, suatu ide atau mimpi belum dapat 

disebut peluang, kecuali telah dianalisis dengan matang untuk menjadi potensi yang 

menguntungkan. Karenanya, dibutuhkan usaha terus menerus dari seorang wirausaha 

untuk memikirkan ide-ide pengembangan bisnis. Suatu peluang bisnis dapat diciptakan 

lagi walaupun bisnis yang sedang dijalankan telah memberikan keuntungan bagi 

pemiliknya. 

Suatu peluang bisnis adalah kesempatan bagi wirausaha untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen yang belum terpuaskan. Mengidentifikasi dan mengevaluasi 

peluang adalah kegiatan yang sulit dilakukan. Peluang bisnis yang baik tidak akan 

muncul begitu saja, tetapi dihasilkan dari ketelitian dan kemampuan membaca potensi 

serta peluang seorang wirausaha terhadap berbagai kemungkinan yang ada sehingga 

produk yang mereka jual dapat diterima baik oleh konsumen. 

Beberapa peluang yang perlu diperhatikan dalam memulai suatu usaha, 

diantarnya adalah sebagai berikut : 

1. Keadaan atau situasi  

Keadaan atau situasi ini merupakan, suatu hal yang sering dijadikan suatu 

peluang besar bagi seorang yang memiliki jiwa kewirausaahn dalam 

membangun suatu usaha.  

Contoh : Momen wisuda, dapat dijadikan suatu peluang usaha bagi 
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mahasiswa. Dari momen wisuda, para mahasiswa dapat membuka suatu 

lapak atau stand seperti halnya sovenir, stand foto , makanan dan minuman 

2. Waktu  

Waktu adalah suatu momen yang sama pentingnya dengan situasi dalam 

melihat dan mengambil peluang.  

Contoh : Car Friday, setiap hari minggu di mataram atau lebih tepatnya “ 

udayana” adalah lokasi yang biasanya dikunjungi oleh masyarakat untuk 

santai dipagi hari. Hal ini merupakan peluang yang baik sekali untuk 

mahasiswa untuk membuka usaha secara bersama-sama.   

3. Lokasi  

Dalam menentukan jenis usaha yang dibangun, lokasi merupakan point 

besar dalam memulai usaha.  

Contoh : Jasa rental, jasa rental sangat tepat dibuka dengan lokasi yang 

berada di sekitar kampus, sekolah dan perkantoran.  

4. Jenis usaha yang akan di bangun.  

Dalam memulai suatu usaha yang baru bagi mahasiswa, maka jenis usaha 

yang akan bagun perlu analisa yang cukup baik dan di cari oleh sebagaian 

besar masyarakat.  

Contoh : Makanan dan minuman siap saji. Aneka makanan yang sering 

dijadikan cemilan adalah salah satu jenis usaha yang sekarang ini banyak 

dilakukan oleh sebagian besar mahasiswa.  

5. Biaya  

Untuk memulai suatu usaha yang baru bagi mahasiswa, biaya atau modal 

awal sangat penting, sehingga manajemen keuangan, jenis usaha yang 

dibangun putuh proses perhitungan yang matang.  

Contoh : Makanan dan minuman siap saji. Harga barang yang dijual harus 

relatif yang mudah dijangkau, sehingga perputaran uang dan barang akan 

menjadi lancar. Misalnya Kebab mini dijual dengan harga Rp.5000,00 
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KEMAMPUAN MENGAMBIL RISIKO 

 

Kegagalan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan orang takut untuk 

mulai berwirausaha. Kerugian akibat bisnis yang tidak menguntungkan bahkan justru 

merugikan dapat menimbulkan berbagai masalah baru bagi seseorang dalam 

berwirausaha, baik dari segi materi maupun dari segi moral. Namun, suatu bisnis tidak 

dapat berkembang jika pemiliknya tidak berani untuk mengambil risiko. Kemampuan 

mengambil risiko inilah yang membedakan seorang wirausaha dari individu lainnya. 

Perilaku mengambil risiko merupakan perilaku yang mengandung potensi bahaya atau 

kerusakan, namun juga memberikan kesempatan untuk memeroleh keuntungan. Namun 

resiko dapat diminimalisir jika sesorang melakukan analisis kebutuhan masyarakat agar 

dapat menciptakan produk yang dapat diterima oleh konsumen sesuai dengan target 

yang telah dibuat. 

Menurut Leigh (Lejuez, dkk., 2002), perilaku pengambilan risiko adalah 

perilaku yang mengandung potensi menimbulkan kerugian, namun juga memberikan 

kesempatan untuk memeroleh keuntungan. Ketika seseorang memutuskan untuk 

memulai suatu bisnis, maka keputusan tersebut sebenarnya sudah merupakan risiko. 

Dalam proses pengembangan bisnisnya, semakin banyak risiko yang dihadapi. Langkah 

demi langkah adalah risiko bagi dirinya yang harus diperhitungkan sebelum mengambil 

suatu keputusan. Risiko dan kegagalan yang dihadapi, seharusnya menjadikan seorang 

wirausaha justru selalu berusaha untuk memperhitungkan strategi bisnis dengan cerdas, 

agar dapat meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan. 

 

PERTEMUAN KE-3 

 

KREATIVITAS DAN INOVASI 

Inovasi selalu diawali dengan ide-ide kreatif, Kreativitas dan ide kreatif menjadi 

awal untuk sebuah inovasi. Kreativitas diperlukan, tetapi bukan merupakan kondisi 

yang harus ada untuk melakukan sebuah inovasi. Inovasi adalah implementasi dari 

inspirasi kreatif. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat dan menciptakan 

sesuatu produk yang baru, untuk menghasilkan sesuatu melalui keterampilan imajinatif. 

Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru dengan menggabungkan, 

mengubah, atau memodifikasi ide yang telah ada. Sejumlah ide kreatif dapat 
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menakjubkan dan brilian atau sederhana dan praktis, dan ada juga ide yang belum 

pernah terpikirkan sebelumnya (Okpara, 2007). Sebenarnya Setiap orang memiliki 

kreatifitas, namun kebanyakan individu tidak menyadari potensi itu. 

Kreativitas merupakan sikap dan tindakan, kemampuan untuk menerima 

perubahan dan perbedaan, keberanian untuk bermain dengan ide dan berbagai 

kemungkinan, dan fleksibilitas dalam cara pandang. Kreativitas juga adalah proses, 

orang yang kreatif akan bekerja keras dan terus-menerus meningkatkan ide dan solusi, 

dengan membuat perubahan dan perbaikan secara bertahap terhadap karya-karya 

mereka. Sebuah produk disebut kreatif ketika produk itu "baru" dan "tepat". Produk 

yang baru merupakan produk yang orisinil, sedangkan produk yang tepat adalah yang 

sesuai dengan kebutuhan konsumen dan tepat waktu. Seseorang yang memiliki 

pimikiran yang kreatif selalu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. mereka 

melihat suatu masalah sebagai suatu kesempatan untuk meningkatkan dan melakukan 

sesuatu yang baru atau sesuatu yang lebih baik. Mereka adalah orang yang selalu 

menanamkan dua pertanyaan penting dalam pikiran mereka, yaitu "Apa yang bisa saya 

lakukan untuk memperbaiki sesuatu yang telah ada?”, atau “Apa yang bisa saya lakukan 

untuk membuat sesuatu yang lebih baik dari yang telah ada?” (Okpara, 2007). Dalam 

dunia usaha untuk dapat terus mengembangkan produk dan meningkatkan penjualan 

seorang wirausaha harus memilki kreatifitas dan terus berinovasi supaya produk yang 

dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar. 

 

PERTEMUAN KE-4 

 

Langkah-Langkah Memulai Wirausaha 

 

Berikut ini ditampilkan beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila 

seorang mahasiswa ingin memulai wirausaha:  

1. Pilih bidang usaha yang Anda minati dan memiliki hasrat dan pengetahuan di 

dalamnya. 

Langkah pertama ini dapat membantu mahasiswa yang cenderung memiliki 

keinginan yang tinggi sekaligus mudah jenuh. Langkah ini memang tidak mudah 

untuk dilakukan , terutama jika kita sudah lama dan terbiasa berada dalam zona 
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aman. Seringkali kesibukan kerja membunuh instink kita untuk berkreasi 

maupun mengasah minat dan kesukaan yang mampu mendatangkan uang. Jika 

anda telah menentukan minat, maka segeralah asah pengetahuan dan perbanyak 

bacaan serta ketrampilan mengenai bidang usaha yang hendak anda tekuni. 

Kadang-kadang hal-hal yang kita rasakan kuasai, ternyata setelah berada di 

lapangan berbeda drastis dengan yang kita pikirkan. Seorang yang sehari-hari 

mengerjakan pekerjaan keahlian tertentu, belum tentu bisa sukses berbisnis 

dalam bidang tersebut, karenanya perlu sekali belajar dari orang-orang yang 

telah sukses merintis usaha di bidang tersebut. 

2. Perluas dan perbanyak jaringan bisnis dan pertemanan. 

 
Seringkali tawaran-tawaran peluang bisnis dan dukungan pengembangan bisnis 

datang dari rekan-rekan di dalam jaringan tersebut. Namun anda tetap harus hati-

hati, karena tidak pernah ada yang namanya makan siang gratis, siapapun itu, 

anda harus tetap berhati-hati dan mempersiapkan akan datangnya hal-hal yang 

tidak terduga.  

3. Pilihlah keunikan dan nilai unggul dalam produk/jasa anda. 

 
Dalam memulai suatu usaha diperluakannya strategi-strategi yang tepat dalam 

membangun suatu usaha. Suatu usaha yang dibangun harusnya memiliki 

keunikan tersendiri dari usaha yang lainnya, baik dari jenisnya, prosesnya, 

sampai hasilnya harus memiliki keunikan/ciri khas yang dapat membedakan 

dengan usaha lainnya.  Blue Ocean Strategy adalah cara bagaimana strategi, 

perusahaan dapat menciptakan pasar yang tidak terbantahkan ruang yang 

membuat kompetisi tidak relevan. Oleh karena itu Kim dan Mauborgne 

mengandalkan studi mereka dari tahun 2004 di mana mereka menganalisis 150 

perusahaan dalam 30 industri lebih dari 100 tahun dan beralasan bahwa dua 

jenis pasar disebut "samudera biru dan samudra merah ", ada di pendapat 

mereka. Tetapi hanya perusahaan dari pasar blue ocean strategy mampu 

mencapai kesuksesan sejati. Samudera biru berdiri untuk pasar yang sama 

sekali baru dan belum ditemukan dan peluang dengan nilai baru kreasi, basis 

pelanggan baru dan tidak ada kompetisi. Permintaan dibuat, pertumbuhan 

menguntungkan dan cepat, kompetisi tidak relevan, aturan permainan tidak 

diatur, potensi yang mendalam macam ruang pasar yang belum dieksplorasi, 
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"blue ocean" = luas, mendalam, kuat, dalam hal pertumbuhan yang 

menguntungkan, dan tak terbatas. 

Menurut Kim dan Mauborgne, terdapat sembilan poin kunci dari Blue Ocean 

Strategy, antara lain: 

 1) Blue Ocean Strategy merupakan hasil studi satu dekade yang cukup lama 

dari 150 strategi yang sudah dijalankan oleh lebih dari 30 industri selama 

100 tahun (1880-2000). 

 2) Blue Ocean Strategy merupakan usaha untuk menciptakan diferensiasi dan 

harga rendah secara bersamaan.  

3) Tujuan blue ocean strategy adalah tidak untuk bergabung dalam persaingan 

pada industri yang sudah ada, melainkan menciptakan ruang pasar baru atau 

menciptakan samudra biru, dan membuat persaingan menjadi tidak relevan 

lagi.  

4) Blue Ocean Strategy menawarkan satu set metodologi dan alat-alat untuk 

menciptakan ruang pasar baru 

5) Blue Ocean Strategy menawarkan metodologi dan proses yang sistematis 

dan dapat diperbaharui, dalam menciptakan suatu inovasi dari perusahaan 

yang sudah ada maupun perusahaan baru. 

6) Kerangka kerja dan alat yang digunakan pada blue ocean strategy antara lain 

adalah: kerangka kerja empat langkah, skema hapuskan-kurangi-tingkatkan-

ciptakan, kanvas strategi, kurva nilai, peta pioneer-migrator-settler (PMS)  

7) Kerangka kerja dan alat-alat tersebut di desain secara visual tidak hanya 

untuk menciptakan rumusan kebijaksanaan perusahaan yang efektif, tetapi 

juga untuk mengeksekusi dengan efektif melalui komunikasi yang mudah.  

8) Blue Ocean Strategy melingkupi merumuskan strategi dan mengeksekusi 

strategi.  

9) Terdapat 3 konsep kunci dalam membangun blue ocean strategy, yaitu: nilai 

inovasi, penerapan kepemimpinan tipping point, dan proses yang adil. 

 

  Dalam startegi yang sudah dapat dibagun, persaingan dari jenis usaha 

yang sama atau yang relevan juga perlu diperhatihan. Red ocean adalah situasi 

persaingan industri yang relevan saat ini. Dimana dalam persaingan ini sudah 

diketahui dan dimiliki adanya parameter khusus tentang besarnya market, 
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batasan-batasan industri tersebut berada. Dalam persaingan red ocean 

perusahaan tersebut mencoba saling bersaing dengan rival-nya untuk meraih 

konsumen yang telah eksis, walaupun resikonya mereka harus berada dalam 

persaingan yang makin sesak. Sehingga dalam kondisi seperti ini yang 

dikorbankan adalah margin dan pertumbuhan. Dapat kita jumpai perusahaan 

yang masuk dalam persaingan red ocean memiliki peluang yang lebih kecil 

untuk memenangkan persaingan. Mereka akan terus terjebak dalam peperangan 

harga. Pada titik tertentu, terjadilah proses komoditisasi yang dapat 

mengakibatkan, semua produk ini dapat kehilangan diferensiasinya. Dalam 

kondisi inilah maka red ocean berubah menjadi samudra penuh darah. 

Perbedaan antara konsep BOS dengan Red Ocean Strategy (ROS), yaitu sebagai 

berikut: Digunakannya istilah red dan blue ocean adalah untuk menggambarkan 

warna sebuah ruang pasar. Red ocean adalah jenis industri yang eksis saat ini –

the known market space. Dalam red ocean, batasan suatu industri termasuk 

aturan main sudah diketahui dan diterima. Disini perusahan mencoba berjuang 

mengalahkan para rival-nya untuk mengambil bagian yang paling besar dari 

demand yang sudah ada. Maka semakin penuh ruang pasarnya, prospek untuk 

mendapatkan profit dan pertumbuhan perusahaan pun semakin berkurang. 

Akhirnya sebuah produk pun hanya menjadi barang komoditas, dan kompetisi 

berubah menjadi lautan darah yang merah. Sebaliknya blue ocean, merupakan 

jenis industri yang tidak eksis pada saat ini – the unknown market space, dimana 

tidak dicemari oleh kompetisi. Dalam blue ocean, permintaan diciptakan. Disini 

ada kesempatan untuk tumbuh cepat dan berkembang dalam mendapatkan 

profit. Dalam blue ocean, kompetisi menjadi tidak relevan karena aturan 

mainnya sedang dalam proses pembuatan. Blue ocean adalah sebuah analogi 

untuk menggambarkan luas dan dalamnya ruang pasar yang potensial yang 

belum dikaji lebih dalam. Seperti halnya samudra ”biru” yang tidak tersentuh, 

luas dan dalam, yaitu dalam hal perkembangan profit. Strategi blue ocean 

menyediakan pendekatan yang sistematis dalam memecahkan masalah 

kompetisi berdarah pada red ocean dan membuat kompetisi menjadi tidak 

relevan dengan merekonstruksi batasan market untuk menciptakan langkah yang 

bernilai bagi perusahaan dan konsumennya.  

  Daripada bersaing didalam industri yang sudah ada, strategi blue ocean 
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melengkapi lembaga dengan kerangka kerja dan alat-alat analisa untuk 

menciptakan blue ocean sendiri yang belum pernah dimainkan selama ini. 

Strategi red ocean fokus terhadap perusahaan sebagai sumber nyata dalam 

menciptakan inovasi, sedangkan strategi blue ocean fokus kepada langkah 

strategis yang merupakan sumber dari sebuah inovasi. Langkah strategis 

(strategic move) adalah suatu set aksi dan keputusan manajerial untuk membuat 

market yang besar dalam menciptakan penawaran bisnis. Perbedaan strategi 

antara blue ocean dan red ocean dapat kita lihat pada Tabel 1.1. dibawah ini 

Blue Ocean Strategy  Red Ocean 

Menciptakan ruang pasar yang 

belum ada pesaingnya. 

Bersaing dalam 

ruang pasar yang 

sudah ada. 

Menjadikan persaingan tidak 

relevan 

Memenangi 

persainga 

Menciptakan dan menangkap 

permintaan baru 

Mengeksploitasi 

permintaan yang 

ada. 

Mengeksploitasi permintaan 

yang ada. 

Melakukan tarik 

ulur nilai-biaya 

Memadukan keseluruhan 

sistem kegiatan perusahaan 

dengan pilihan strategis antara 

diferensiasi atau biaya rendah 

Memadukan 

keseluruhan 

sistem kegiatan 

perusahaan dalam 

mengejar 

diferensiasi dan 

biaya rendah. 

 

Blue ocean strategy merupakan inovasi dan merupakan kejelian dari sebuah 

konsep, dengan melihat sesuatu peluang terhadap pasar at the right time and at 

the right place, setelah melihat dan mencermati permintaan konsumen. Prinsip 

pertama Blue Ocean Strategy adalah merekonstruksi batasan-batasan pasar 

untuk menjauh dari persaingan dan menciptakan samudra biru. Pimpinan harus 

dapat membaca peluang-peluang komersial secara menarik. Inovasi nilai 
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merupakan bagian salah satu dari Blue Ocean Strategi yang diciptakan dalam 

wilayah dimana tindakan perusahaan secara positif mempengaruhi struktur 

biaya dan tawaran nilai bagi pembeli. 

4. Jaga kredibilitas dan brand image. 

 
Seringkali kita ketika memulai berusaha, melupakan faktor nama baik, 

kredibilitas dan pandangan orang terhadap produk/jasa kita. Padahal, ini yang 

paling penting dalam berbisnis. Mengulur-ulur pembayaran kepada supplier atau 

peminjam modal, adalah tindakan yang sangat fatal dan berakibat kepada 

munculnya nama anda di dalam daftar hitam jaringan bisnis usaha yang anda 

tekuni. Misalnya salah satu usaha bisnis, seringkali bertindak arogan dan 

mengabaikan keluhan para pelanggannya, padahal bukan hanya sekali dua kali 

orang-orang melakukan komplain, akibatnya, kehilangan pelanggan adalah hal 

nyata yang akan terjadi dan bahkan kehilangan pasar potensial dan pangsa pasar 

yang dikuasainya. 

5. Berhemat dalam operasional secara terencana serta sisihkan uang untuk modal 

kerja dan penambahan investasi alat-alat produksi/jasa. 

Banyak orang yang jika sudah untung besar dan berada di atas, melupakan 

faktor persiapan akan hal tak terduga maupun merencanakan pengembangan 

usaha. Padahal bisnis adalah sama dengan hidup, harus selalu bertahan dan 

berjuang. Banyak pengusaha dan pengrajin kita, ketika sudah kebanjiran order 

dan menerima banyak uang, malah mendahulukan membeli mobil mewah 

ataupun mobil sport. Hal ini tidak salah, namun akan lebih baik jika keuntungan 

itu disisihkan untuk laba ditahan dan penambahan modal kerja. Dengan 

demikian usaha bisa lebih berkembang, dan mendapatkan kepercayaan dan 

pinjaman modal dari bank menjadi lebih mudah. Karena anda dipercaya oleh 

pihak bank mampu mengelola perusahaan secara profesional. 

Sebaiknya untuk keperluan sehari-hari, pemilik perusahaan 

mencadangkan alokasi dana secukupnya saja untuk biaya hidup dan keperluan 

pribadi dalam bentuk gaji tetap komisaris/pemilik. Atau disisihkan sebagian saja 

dari laba tahunan, namun jangan menganggu arus kas perusahaan untuk 

kepentingan pribadi yang tidak ada urusannya dengan produktivitas usaha. 
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Selain point di atas, kiat memulai wirausaha juga dapat diadopsi menurut seorang 

pakar bisnis sekaligus motivator yaitu Tum Desem Waringin. Berikut ini adalah 

langkah- langkah teknis yang dapat dilakukan untuk memulai bisnis : 

1. Bangun ide bisnis dengan menulis Impian dan hobby kita. 

 
Tuliskan 10 mimpi dan hobby kita, lalu seleksi menjadi 3 yang paling 

membuat kita sangat ambisius dan enjoy untuk menjalankannya. Seleksi 

lagi menjadi 1 mimpi yang membuat kita menjadi harus untuk 

mewujudkannya. Sehingga 1 mimpi tersebut benar-benar dijadikan sebagai 

visi/goal/target yang harus diraih. 

2. Berikan alasan yang sangat kuat untuk mewujudkan mimpi tersebut. 

 
Bayangkan kenikmatan apa yang akan kita dapat apabila mimpi tersebut 

terwujud dan kesengsaraan apa yang akan kita terima kalau mimpi tersebut 

tidak terwujud. 

3. Mulai lah untuk mewujudkan mimpi tersebut dengan bertindak dan cari tema 

yang tepat dan tulis misi / Langkah pencapaian dan tuangkan menjadi 

konsep usaha yang jelas 

4. Lakukan riset baik di internet maupun di kenyataan sehari-hari, Visi dan 

Misi yang kita tulis harus terdefinisi dengan jelas, specific dan marketabel 

sesuai bidangnya. 

5. Tuliskan dan rancang strategi yang akan dijalankan. 

 
6. Gunakan faktor pengungkit OPM (Other People’s Money) OPE (Other 

People’s Experience) OPI (Other People Idea) OPT (Other People’s Time) 

OPW (other People’s Work). 

7. Cari pembimbing (pilih yang sudah sukses di bidang tersebut), untuk 

pembanding dan mengurangi resiko kegagalan dalam melakukan langkah-

langkah pencapaian goal tersebut. 

8. Buatlah sebuah TEAM yang kompak untuk membantu mewujudkan  goal 

tersebut T = Together E = Everybody A = Achieve M = Miracle.   

9. Optimalkan jaringan, relasi dan network yang kita punya untuk mencapai 
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goal/visi kita tersebut. 

10. Buat jaringan baru yang tak terhingga dengan membuat relasi dan 

silaturahmi sebanyak-banyaknya. 

Managemen Keuangan UMKM 

Sebelum kita membahas tetang bagaimana mengelola keuangan usaha kita 

terlebih dahulu mari kita membahas tentang bagaimana cara mengelola keuangan 

pribadi. Mengelola keuangan pribadi tidaklah mudah diaplikasikan karena terdapat 

beberapa langkah sistematis yang harus diikuti. Namun dengan mengetahui manajemen 

keuangan pribadi, merupakan langkah awal untuk aplikasi yang tepat ketika mengelola 

uang pribadi. Manajemen keuangan pribadi menuntut adanya pola hidup yang memiliki 

prioritas. Prinsip kekuatan dari prioritas berpengaruh juga pada tingkat kedisiplinan 

seseorang ketika mengelola. 

Prioritas akan mendorong wirausaha untuk membahas tentang kedisiplinan 

yang merupakan kesadaran diri untuk mematuhi aturan serta kemampuan diri untuk 

menyesuaikan dirinya dengan perubahan, maka secara eksplisit telah menyentuh 

kontrol diri (self control). 

Senduk (2004), bahwa manajemen keuangan pribadi meliputi keputusan tentang: 

 
1. Membeli dan memiliki sebanyak mungkin harta produktif. 

Caranya dengan tentukan harta produktif yang ingin dimiliki, tulis pos-pos harta 

produktif yang anda inginkan tersebut di kolom harta produktif, segera setelah 

mendapatkan gaji, prioritaskan untuk memiliki pos-pos harta produktif sebelum 

membayar pengeluaran yang lain. kalau perlu, pelajari seluk-beluk masing-masing 

Harta produktif tersebut. 

2. Atur pengeluaran anda.  

Caranya usahakan kalau perlu sedikit lebih keras pada diri untuk tidak mengalami 

defisit karena defisit adalah sumber semua masalah besar yang mungkin muncul di 

masa mendatang. Prioritaskan pembayaran cicilan utang, lalu premi asuransi, 

kemudian biaya hidup. Pelajari cara mengeluarkan uang secara bijak untuk setiap pos 

pengeluaran. 

3. Sumber permodalan  
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 Caranya dengan mengikut sertakan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan atau lomboa 

bisnis yang dapat menambah modal,  mencari inversor baik skala regioanal, nasional 

dan internasional yang dapat dilakukan dengan terjalinnya kerjasama  dalam bidang 

yang sama atau yang relevan.  

4. Sisihkan untuk masa depan. Caranya ambil kertas dan tulis pos pengeluaran yang 

perlu dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Untuk masing-masing pos 

pengeluaran, tulis alternatif yang akan ditempuh untuk dapat mempersiapkan 

dananya. Sisihkan gaji dan bonus-bonus mulai dari sekarang untuk 

mempersiapkannya. 

5. Miliki proteksi. Caranya miliki asuransi, entah asuransi jiwa, asuransi kesehatan, atau 

asuransi kerugian. Miliki dana cadangan sebagai proteksi jangka pendek kalau 

kehilangan penghasilan dan tidak mendapatkan uang pesangon, atau kalau uang 

pesangon sangat kecil. Miliki sumber penghasilan lain di luar gaji secara terus- 

menerus, sebagai proteksi jangka panjang dari gaji yang sewaktu-waktu dapat saja 

terancam berhenti. 

          Atas dasar uraian tersebut, maka seorang wirausaha harus memahami apa 

yang dibutuhkan dan bagaimana mengelola keuangannya. Berikut adalah aktifitas 

untuk membuat mahasiswa memahami pentingnya arti keuangan bagi dirinya dan 

keluarga. Dewasa ini Pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 

mengalami peningkatan. Pertumbuhan ini meningkatkan penerimaan negara pada 

produk domestic bruto (PDB) melalui pembayaran pajak. Namun sampai saat masih 

sering ditemukan permasalahan didalam mengelola keuangan. Permasalahan ini 

sering kali membuat usaha baru UMKM susah berkembang dan tidak jarang harus 

gulung tikar. Kajian Mambula (2002) menyatakan bahwa sebanyak 72% pengusaha 

kecil memiliki hambatan dalam pengembangan usaha dikarenakan kurangnya akses 

permodalan. Berdasarkan catatan Bank Indonesia (www.bi.go.id), jumlah kebutuhan 

kredit modal kerja UMKM mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Menurut Stoner 2009, Manajemen adalah seperangkat kegiatan berupa 

perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian yang diarahkan kepada sumberdaya organisasi (manusia, finansial, 

peralatan fisik dan informasi) dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi 

dengan cara berdaya guna dan berhasil guna. 
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Tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan antara lain, tahap 

perencanaan, tahap pengendalian, tahap pengorganisasian dan tahap pengawasan. 

Seluruh tahapan tersebut harus dilakukan dengan baik, sehingga suatu perusahaan 

dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada sehingga target yang telah 

ditetapkan dapat dicapai. Manajemen pengelolaan keuangan merupakan seluruh 

aktivitas atau  kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk 

mendapatkan sumber pemasukan perusahaan dengan meminimalkan biaya serta 

upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efesien dalam 

memaksimalkan nilai perusahaan. Manajemen keuangan adalah suatu proses dalam 

pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi dimana di 

dalamnya termasuk kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian terhadap 

kegiatan keuangan (Brigham dan Houston, 2012). Dalam mengambil keputusan 

keuangan yang baik, seorang manager harus mengacu kepada tujuan yang ingin 

dicapai oleh perusahaan. 

          Dalam mengelola keuangan ada tiga fungsi utama yang harus dijadikan 

acuan dalam mengambil keputusan yang pertama yaitu kegiatan mencari dana (obtain 

of fund) yang bertujuan melakukan investasi dan memperoleh laba. Kedua, aktivitas 

dalam menggunakan dana (allocation of fund) dan yang terakhir kegiatan dalam 

mendistribusikan laba sebagai hasil kegiatan. Laporan keuangan merupakan hasil 

akhir proses akuntansi. Kinerja sebuah UMKM dapat dinilai berdasarkan laporan 

yang dibuat secara periodik. Pengertian laporan keuangan berdasarkan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) adalah sebagai berikut: laporan keuangan merupakan 

bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat yang 

digunakan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan dari suatu perusahaan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan eksistensi suatu perusahaan (pihak 

intern dan pihak ekstern). Tujuan laporan keuangan adalah penyajian informasi 

mengenai posisi keuangan (financial position), kinerja keuangan (financial 

performance) dan arus kas (cash flow) dari entitas yang sangat berguna untuk 

mebuat keputusan ekonomis dari para penggunanya (IAI, 2012:5). 

Berikut adalah berbagai jenis laporan keuangan yang sering digunakan: 

 
1. Neraca (balance sheet). 

Neraca merupakan laporan yang menyajikan gambaran sumber-sumber 
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perusahaan (aktiva) dan kewajiban-kewajiban serta modal perusahaan pada 

suatu tanggal tertentu. Bagian aktiva dalam neraca melaporkan pengaruh 

keputusan investasi di masa yang akan datang. Kewajiban dan modal pemilik 

pada neraca melaporkan pengaruh keputusan pendanaan di masa yang akan 

datang. 

2. Laporan rugi laba (income statement). 

Laporan rugi laba adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya dari suatu unit 

usaha untuk periode tertentu. Selisih antara pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh 

atau rugi yang diderita oleh perusahaan. Laporan rugi laba meringkas hasil kegiatan perusahaan 

selama periode akuntansi tertentu. Laba rugi perusahaan dihitung sebagai berikut: 

Laba bersih = laba kotor - beban usaha 

Beban usaha terdiri dari beban penjualan yaitu semua biaya yang b erhubungan 

langsung dengan penjualan dan beban administrasi/ umum yaitu semua biaya 

tidak langsung dari penjualan. Laba kotor sendiri dihitung dengan cara berikut: 

Laba kotor = penjualan bersih- harga pokok penjualan. 

3. Laporan perubahan modal 

 Laporan ini memperlihatkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak 

dibagikan dalam suatu periode akuntansi. Unsur-unsur dalam laporan 

perubahan modal adalah modal awal, laba.rugi, pengambilan pribadi (prive), 

setoran pribadi dan modal akhir. 

4. Laporan arus kas. 

Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang utama 

dari suatu perusahaan selama satu periode. Laporan ini menyediakan informasi 

yang berguna mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dan 

operasi, mempertahankan dan memperluas kapasitas operasinya, memenuhi 

kewajiban keuangannya, dan membayar dividen. 
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PERTEMUAN KE-5  

MENENTUKAN PELUANG USAHA 

 

Sebelum kita membahas tentang bagaimana menentukan peluang usaha mari 

kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan peluang. Peluang usaha adalah 

kesempatan yang sudah ada atau kita buat sendiri berdasarkan situasi sehingga dapat  

dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Peluang usaha merupakan kesempatan 

yang muncul pada waktu tertentu, seorang wirausaha yag baik selalu dapat 

memanfaatkan peluang yang muncul untuk mendapatkan keuntungan. Peluang usaha 

bersumber dari adanya kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu jika kita ingin 

mewujudkan wirausaha, kita harus mampu menjawab dan menciptakan produk apa 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

diperlukan analisis terhadap lingkungan usaha secara keseluruhan, yang meliputi faktor 

ekonomi, pasar, persaingan, pemasok, teknologi, dan keadaan social masyarakat. 

Lingkungan usaha dapat berubah setiap saat, bahkan perubahannya cukup pesat. Hal 

ini berpengaruh terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. 

Upaya dalam menemukan peluang usaha yang prospektif seharusnya kita 

sebagai wirausahawan senantiasa mencari informasi yang terkait dengan perubahan 

lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Sumber informasi dapat diperoleh dari berbagai 

sumber baik dari instansi/lembaga pemerintah, media sosial, keadaan pasar serta 

melalui wawancara langsung dengan konsumen. Jadi, peluang senantiasa ada karena 

perubahan-perubahan terus berlangsung baik di tingkat individu, maupun ditingkat 

masyarakat. Kemampuan kita melihat peluang sangat tergantung dari informasi yang 

kita peroleh tentang faktor lingkungan usaha. 

Memilih Lapangan Usaha dan Mengembangkan Gagasan Usaha. 

 

Setelah mengetahui kebutuhan masyarakat dan berhasil menemukan berbagai 

lapangan usaha dan gagasan usaha, maka langkah berikutnya adalah menjawab 

pertanyaan: “Manakah di antara lapangan usaha dan gagasan-gagasan usaha tersebut 

yang paling tepat dan cocok untuk saya?” Pertanyaan ini sangat tepat, mengingat setiap 

orang memiliki potensi diri yang berbeda-beda. Tentunya dalam memilih lapangan 

usaha dan mengembangkan gagasan usaha, kita perlu menyesuaikan dengan potensi diri 
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yang kita miliki. Kekeliruan dalam memilih yang disebabkan karena ketidakcocokan 

atau Ketidaksesuaian pada akhirnya akan mendatangkan kesulitan atau bahkan 

kegagalan di kemudian hari. 

Telah banyak fakta yang dapat dikemukakan, bahwa masih banyak wirausahawan 

yang memulai usahanya dengan melihat keberhasilan orang lain dalam menjalankan 

usahanya (latah atau ikut-ikutan). Pada hal belum tentu orang lain berhasil dalam suatu 

lapangan usaha, kita juga dapat berhasil dengan lapangan usaha yang sama. Mungkin 

saja orang lain berhasil karena potensi diri yang dimilikinya cocok dengan lapangan 

usaha tersebut dan kemampuan dia untuk mengakses informasi terkait dengan usaha 

yang dijalankannya. Bisa saja kita mengikuti orang yang telah berhasil dalam suatu 

lapangan usaha, namun kita perlu memiliki nilai lebih dari aspek kualitas yang kita 

tawarkan kepada konsumen. Namun kemampuan menawarkan aspek kualitas yang 

lebih tetap juga terkait dengan potensi diri yang kita miliki. Olehnya itu, dalam memilih 

lapangan usaha yang akan kita geluti, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut: 

1. Lapangan usaha yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok bagi kita. 

2. Lapangan usaha yang pada masa lalu menguntungkan, belum tentu pada saat ini 

masih menguntungkan, atau lapangan usaha yang menguntungkan saat ini 

belum tentu menguntungkan di masa yang akan datang. 

3. Lapangan usaha yang berkembang baik di suatu daerah, belum tentu dapat 

berkembang dengan baik pula di daerah lain, dan sebaliknya. 

4. Berangkat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam memilih 

lapangan usaha, kita perlu kembali melihat dan mengkaji kondisi internal kita 

dan kondisi eksternal dimana usaha kita jalankan, karena faktor internal dan 

eksternal ini akan Modul Pembelajaran Kewirausahaan sangat menentukan 

kesuksesan kita dalam menjalankan usaha. Faktor internal yang dimaksud 

seperti penguasaan sumberdaya (lahan, bangunan, peralatan dan finansial), 

penguasaan teknis atau keterampilan, penguasaan manajemen dan jejaring 

sosial yang kita miliki. Sedangkan faktor eksternal seperti peraturan 

pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran, persaingan, resiko dan prospek 

ekonomi baik lokal, regional, nasional maupun global. 

 

PERTEMUAN KE -6  
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GREEN BUSINESS 

Green Business adalah sebuah konsep didalam dunia bisnis dimana usaha yang 

dijalankan tak hanya berorientasi pada profit atau keuntungan, tapi juga memperhatikan 

bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha tersebut. Dampaknya bisa 

berupa dampak pada masyarakat yang berada disekitar, lingkungan, bagaimana 

penggunaan sumberdayanya, produk-produk yang dihasilkan dan bagaimana 

perusahaan tersebut memperlakukan para pekerjanya. Green Business saat ini adalah 

sebuah keharusan bagi perusahaan karena terkait dengan keberlanjutan bisnis, dengan 

memperhatikan faktor lingkungan agar tidak mencemari dan merusak lingkungan baik 

pada saat diproduksi ataupun pada saat produk atau jasa tersebut digunakan oleh 

pelanggan bahkan sampai ketika dibuang (disposal). Tahap awal untuk membangun 

Green Company bisa menggunakan berbagai indikator, misalnya: PROPER, ISO 26000 

(khususnya yang terkait dengan lingkungan), Green Industry untuk Manufaktur, 

Indikator Ramah Lingkungan untuk Tambang Batubara (PerMen LH 04/2012), 

Bangunan Ramah Lingkungan (PerMen LH 08/2010), dan lain-lain. 

Sekarang ini, para pelaku bisnis dengan sangat antusias melancarkan berbagai produk 

yang bertema “green”, seperti mobil, bangunan, produk kecantikan, makanan, sampai 

dengan kertas dan alat tulis. Tidak seperti di jaman dulu dimana pelaku bisnis berasumsi 

bahwa dengan menjadi green business dipercaya akan membebankan 

biaya/pengeluaran sehingga menurunkan daya saing perusahaan (Dennis D. Hirsch, 

2010:3). 

Beberapa pakar memberikan define terkait green business Eric Koester (2010:7) 

mengemukakan bahwa “words like sustainable, triple bottom line, green, clean, 

environmental, eco-friendly, compostable, recyclable, renewable, natural, organic, and 

dozens more can all be applied to the concept of green”. Menurut Eric Koester (2010:8), 

dalam bukunya yang berjudul Green Entrepreneur Handbook, dituliskan bahwa “In 

general, green business are just like any other business in that they must create sufficient 

profits to continue to operate. The difference lies in what else green business concern 

themselves with – weighing the value of sustainability and human capital, for instance. 

Dia juga menambahkan bahwa sebuah green business membutuhkan komitmen yang 

seimbang antara profitabilitas (finance), keberlanjutan (sustainability) dan kemanusiaan 

(humanity) (Eric Koester, 2010:8). 



24  

Para pakar memiliki pandangan yang berbeda terhadap definisi green business, 

namun, penulis menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya definisi dan konsep dasar 

green business tidaklah hanya terletak pada lingkungan, tetapi mencakup 

keberlanjutan/sustainability secara menyeluruh. Untuk dapat lebih memahami arti dan 

konsep dari green business, maka kita perlu untuk memahami terlebih dahulu apa yang 

dimaksud dengan keberlanjutan. 

 

 

 

 

PERTEMUAN KE- 7 

Keberlanjutan/Sustainability 

Konsep green business selalu sejalan dengan sustainability. Seperti yang telah 

dibahas sebelumnya, penerapan konsep green business memiliki fokus pada 

keberlanjutan/sustainability. Gil Friend (2009:3) mengartikan sustainability sebagai 

“living and doing business in ways that don’t erode the potential for future generations 

– commonly refers to the triple bottom line (TBL) or economic, environmental, and 

social benefit”. Dalam sustainability, dikenal istilah triple bottom line yang mencakup 

3 sektor yang akan menentukan apakah organisasi melakukan praktek berkelanjutan 

atau tidak. 

Robert Dahlstrom (2010:7) mengemukakan bahwa “industry practice has 

embraced the notion that sustainability derives from focusing on the triple bottom line”. 

Dengan demikian, definisi yang disimpulkan penulis adalah sebagai berikut: “green 

business adalah sebuah konsep bisnis yang memberikan kontribusi positif terhadap 

lingkungan dan komunitas sosial sembari meningkatkan keuntungan/profitability bagi 

organisasi”. Berdasarkan definisi di atas, penulis menentukan dimensi dari variabel 

green business, yaitu lingkungan (environment), sosial (social) dan ekonomi 

(economic). 

Berdasarkan EC3 (2012:17), dimensi ekonomi berkisar seputar cost saving, 

profit, economic growth, research & development. Dimensi sosial mencakup standard 



25  

of living, education, community dan equal opportunity. Dan dimensi lingkungan 

mencakup natural resource use, environmental management dan pollution prevention. 

 

 

 

Karakteristik dari Green Business 

karakteristik khusus dari green business yang membedakannya dengan bisnis 

lainnya. Dalam jurnalnya yang berjudul Green Business and The Importance of 

Reflexive Law: What Michael Porter Didn’t Say, Dennis D. Hirsch (2010:11), 

mengidentifikasi 9 kategori utama dari perilaku green business. Disebutkan “When 

firms ‘go green’ they exceed legal requirement by: 

• Directly reducing their own regulated, or unregulated, environmental impacts 

 
• Reducing their customers’ environmental impacts and decrease their customer’ 

exposure to unhealthy substances 

 
• Increasing their reuse and recycling of materials used in the production process 

 
• Improving their energy efficiency, or that of their customer 

 

• Improving their resource productivity, or that of their customers  

 

• Implementing systems to identify waste reduction, pollution prevention, energy 

efficiency and/or resource productivity opportunities throughout the company 

of facility 

• Collecting and disseminating more information about the firm’s environmental 

impacts and performances that the law requires 

 
• Providing more opportunities for stakeholder input into corporate decision 

making than the law requires 

• Financing and investing in green products and business models, such as those 

described above 

Selanjutnya Stuart L. Hart (2000:117) dalam artikelnya yang berjudul Beyond 
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Greening: Strategies for Sustainable World yang memenangkan ‘Best Article’ 

di Harvard Business Review dan membantu dalam meluncurkan ‘the movement 

for corporate sustainability’, menyebutkan ada 3 tahapan yang mengerakkan 

sebuah perusahaan ke arah keberlanjutan, yaitu: 

• Stages One: Pollution Prevention 

The first step for most companies is to make the shift from pollution control to 

pollution prevention. Pollution control means cleaning up waste after it has been 

created. Pollution prevention focuses on minimizing or eliminating waste before 

it is created. 

• Stages Two: Product Stewardship 

Product stewardship focuses on minimizing not only pollution from 

manufacturing but also all environmental impacts associated with the full life 

cycle of product. 

• Stages Three: Clean Technology 

Companies with their eye on the future can begin to plan for and invest In 

tomorrow’s technologies. The simple fact is that the existing technology base 

in many industries is not environmentally sustainable. 

Berdasarkan tahapan-tahapan yang dijabarkan atas, dapat kita simpulkan bahwa 

sebagai perusahaan yang memiliki sustainability atau keberlanjutan dalam 

visinya, memiliki pola pikir dari mengontrol polusi yang dihasilkan menjadi 

mencegah kemunculan polusi, menerapkan konsep berkelanjutan ke dalam 

setiap proses produksi/operasi sehari-hari, dan mengadaptasikan clean 

technology ke dalam perusahaan. 

 

PERTEMUAN KE-10  
 

Konsep Recycle, reduce dan reuse 

Hampir semua negara berkembang memiliki permasalahan dengan limbah 

pabrik dan sampah lingkungan. di Indonesia sendiri, permasalahan sampah merupakan 

salah satu masalah lingkungan yang belum terselesaikan dengan baik. Arisona (2018) 

Pada tahun 2014, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara penghasil 

sampah plastik terbesar di dunia setelah Cina. Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan menyebutkan jumlah peningkatan timbunan sampah di Indonesia telah 

mencapai 175.000 ton/hari atau setara 64 juta ton/tahun. Hal ini berarti terjadi 
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peningkatan produksi sampah tiap tahunnya dan membutuhkan pengelolaan yang baik. 

Berdasarkan hasil studi pada tahun 2012, terkait pola pengelolaan sampah di Indonesia 

sebagai berikut: diangkut dan ditimbun di TPA (69%), dikubur (10%), dikompos dan 

didaur ulang (7%), dibakar (5%), dan sisanya tidak terkelola (7%). 

Saat ini lebih dari 90% kabupaten/kota di Indonesia masih menggunakan sistem 

open dumping atau bahkan dibakar. Pengelolaan sampah sangat perlu dilakukan untuk 

meminimalisir dampak buruknya. Sampah yang menumpuk tanpa adanya pengelolaan 

yang benar dapat menimbulkan permasalahan, seperti penyakit dan menghasilkan zat 

kimia berbahaya. Sampah yang menumpuk di selokan dan sungai juga menyebabkan 

terjadinya banjir yang menjadi bencana rutin di Tanah Air. Tantangan masa depan yang 

berkaitan dengan isu masalah lingkungan hidup menjadi masalah bersama termasuk 

bagaimana dunia pendidikan mengakomodasi masalah lingkungan dalam pembelajaran 

di kelas.. Pendidikan disekolah dan perguruan tinggi harus mencakup pengalaman yang 

memberikan pembelajaran untuk mempelajari orang, tempat, dan lingkungan. 

Kerusakan lingkungan memang menjadi salah satu faktor yang paling tinggi dalam 

terjadinya suatu bencana di wilayah tertentu. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa 

pihak yang selalu memanfaatkan lingkungan hidupnya yaitu makhuluk hidup itu sendiri 

mulai dari sadang, pangan, papan dan lain sebagainya. Sebagai makhluk yang paling 

tinggi di dalam ekosistem, manusia dapat mengonsumsi dan juga mengkreasikan 

berbagai sumber daya alam untuk kebutuhan hidupnya. 

Kerusakan lingkungan yang terjadi tidak terlepas dari banyaknya sampah yang 

tidak diolah dengan baik. Maka dari itu sangat diperlukan kesadaran dari masyarakat 

agar bisa mencegah kerusakan lingkungan yang sangat membahayakan kehidupan di 

bumi. Untuk menjaga lingkungan sekitar kita, maka bisa menerapkan sistem 3R 

(Reduce, Reuse dan Recycle). Sistem 3R selain murah, pastinya juga lebih mudah untuk 

dilakukan. Karena itulah penerapan 3R ini bisa di ikuti oleh semua lapisan masyarakat. 

(https://jagad.id/pengertian-3r/) 
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A. Reduce 

Reduce artinya yaitu mengurangi penggunaan berbagai bahan yang bisa 

merusak lingkungan, mengurangi berbelanja berbagai barang yang tidak terlalu penting 

seperti aksesoris tambahan ataupun pakaian. Reduce hadir untuk mengajak masyarakat 

agar semaksimal mungkin mengurangi penghasilan sampah dari rumah baik sampah 

yang mudah terbakar ataupun yang tidak mudah terbakar. Sampah dihasilkan dari 

banyaknya material yang digunakan, jadi semakin sedikit material maka semakin 

sedikit pula sampah yang kita hasilkan. 

Contoh Reduce Dalam Kegiatan Sehari-Hari : 

 
• Hanya menggunakan produk yang kemasannya dapat di daur ulang. 

 
• Menghindari memilih produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah yang banyak. 

 
• Lebih menggunakan produk yang bisa di isi ulang atau bisa disebut dengan reffil. 

Contohnya pensil atau pena yang bisa di isi ulang kembali. 

 
• Lebih maksimal dalam menggunakan alat penyimpan elektronik yang bisa dihapus 

ataupun ditulis kembali. 

 
• Mengurangi penggunaan bahan yang hanya bisa digunakan sekali pakai. Contohnya 

mengganti tissu dengan sapu tangan, mengganti gelas plastik atau kertas dengan gelas 

berbahan keramik, dan mengganti alat makan yang hanya sekali pakai dengan alat 

makan yang bisa digunakan berkali-kali. 

• Memaksimalkan kerta dengan memanfaatkan kedua sisinya untuk menulis ataupun 

fotokopi. 

 
• Menggunakan email untuk mengirim berbagai informasi penting atau untuk 

mengirimkan surat. 

 
• Hindari membeli barang yang tidak diperlukan. 
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B. Reuse 

Mengusahakan memakai kembali barang-barang yang masih bisa terpakai 

disebut dengan reuse. Sedangkan reuse dalam arti lainnya yaitu mengalihfungsikan 

barang, sehingga barang-barang yang masih layak pakai bisa diciptakan untuk membuat 

barang lain. Sebisa mungkin Anda hanya menggunakan barang-barang yang bisa di 

daur ulang atau digunakan kembali dan meminimalkan penggunaan barang yang hanya 

bisa sekali pakai saja. Tentunya hal ini akan memperpanjang waktu pemakaian barang 

tersebut sehingga bisa mengurangi sampah. 

Contoh Reuse Dalam Kegiatan Sehari-Hari: 

 
• Menggunakan kantong ataupun berbagai benda yang dapat digunakan berkali-kali. 

Contohnya seperti menggunakan tas belanja yang berbahan kain, menggunakan baterai 

yang bisa di isi ulang, menggunakan sapu tangan dan lainnya. 

• Memberikan atau menjual berbagai sampah yang dibutuhkan oleh pihak lain. Seperti 

mengumpulkan berbagai makanan untuk pakan ternak dan mengumpulkan botol plastik 

untuk pemulung. 

• Menulis di sisi kertas yang masih kosong. 

 
• Menggunakan botol minum yang bisa di isi ulang. 

 
C. Recycle 

Recycle memiliki arti mendaur ulang barang. Cara yang paling mudah untuk 

dapat menerapkan recycle adalah dengan memanfaatkan sampah bekas kemasan 

makanan atau minuman menjadi berbagai barang yang lebih berguna seperti tas, botol 

plastik untuk pot tanaman, mendaur ulang sampah organik dan bahkan mendaur ulang 

kertas agar bisa digunakan sebagai kertas yang baru sehingga bisa digunakan kembali. 

Recycle memang belum menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat Indonesia. 

Bahkan hal kecil saja seperti pengadaan tempat sampah yang membedakan sampah 

organik dan non-orgranik saja belum bisa kita temui di banyak tempat. Masyarakat juga 

belum semuanya tau mengenai mana sampah organik dan non-organik. 

Contoh Recycle Dalam Kegiatan Sehari-Hari : 

 
• Lebih memilih produk dengan kemasan yang dapat di daur ulang serta mudah terdaur 

ulang agar sampah pun bisa berkurang. 
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• Mengolah sampah bekas pakai menjadi kertas baru yang bisa digunakan. 

 
• Mengolah sampah-sampah organik menjadi pupuk kompos untuk tanaman. 

 
• Mengolah sampah non-organik menjadi barang yang memiliki nilai jual dan lebih 

bermanfaat. Seperti tas yang dibuat dari kemasan makanan, tempat pensil dari botol 

plastik dan bahkan baju yang dibuat dari celana bekas. 

• Mengolah kembali sampah bekas menjadi suatu kerajinan yang berguna seperti 

menjadikannya sebagai amplop. 

 
• Kaleng bekas diubah menjadi pot bunga dan lain sebagainya. 

 
Penerapan 3R ini selain bisa dilakukan di lingkungan rumah, bisa juga di rumah sakit, 

rumah makan dan lainnya. Karena sangat mudah dalam penerapannya, mulai sekarang 

mari kita terapkan 3R di kehidupan sehari-hari. 

Mengembangkan Inovasi dan Menciptakan Produk 

Untuk berwirausaha, inovasi dan kreatifitas adalah hal yang perlu dimiliki dan 

dikembangkan dalam diri wirausaha demi perkembangan dan kesuksesan sebuah usaha. 

Keduanya sering kali dipandang hampir serupa. Inovasi dan kreatifitas adalah inti dari 

kewirausahaan. Pada dasarnya sebuah inovasi dalam berusaha adalah kemampuan 

untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan 

atau untuk memperbaiki kinerja usaha. Sedangkan kreatifitas dapat dipandang sebagai 

kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru 

dalam melihat masalah dan peluang. 

Kemampuan yang dihasilkan oleh kreativitas merupakan kemampuan dalam 

membuat sesuatu menjadi baru dalam keberadaannya dan merupakan pembentukan ide- 

ide baru yang original dan tidak biasa atau unik. Pola pikir dari orang kreatif adalah 

berpikir out of the box, serta memiliki pikiran yang terbuka dan bebas untuk mendekati 

sesuatu dengan cara baru. Sedangkan, inovasi adalah mengimplementasikan kreatifitas 

terhadap sesuatu menjadi satu kombinasi baru yang dapat menghasilkan. Definisi baru 

disini tidak selalu berarti original, melainkan kebaruan atau diperbaharui, yang berarti 

juga adalah improvement, karena inovasi tidak harus selalu barang atau jasa baru, 

melainkan perbaikan atau pengembangan dari barang atau jasa yang telah ada. 
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Pengembangan usaha membutuhkan kemampuan inovasi dan kreatifitas untuk 

menghadapi tantangan dalam usaha, khususnya untuk menemukan produk dan layanan 

yang unggul. Banyak produk dan layanan yang dihasilkan oleh pebisnis sukses 

merupakan hasil inovasi dan kreatifitas yang dikembangkan dalam usaha. Oleh karena 

itu, untuk menjadi wirausaha yang unggul diperlukan kemampuan melakukan inovasi 

dan kreatifitas. 

“Creativity is thinking up new things. Innovation is doing new things.” – Theodore 

Levitt. 

Peranan Inovasi dan Kreativitas dalam Pengembangan Produk dan Jasa 

Inovasi memegang peranan penting dalam mengembangkan produk dan jasa 

dalam bisnis. Berbagai kesuksesan wirausaha di dunia disebabkan oleh kreatifitas 

dalam mengembangkan produk. Persaingan yang ketat dalam berwirausaha mendorong 

wirausaha untuk memiliki kreatifitas yang tinggi. Daya kreatifitas tersebut harus 

dilandasi cara berpikir yang maju, gagasan-gagasan baru yang berbeda dibandingkan 

produk- produk yang telah ada. Berbagai gagasan-gagasan yang kreatif umumnya tidak 

dapat dibatasi oleh ruang, bentuk ataupun waktu dan memberikan terobosan-terobosan 

baru dalam dunia usaha yang pada awalnya kelihatan mustahil. 

Saat ini berbagai hasil inovasi yang didasarkan kreatifitas wirausaha menjadi 

produk dan jasa yang unggul. Wirausaha melalui proses kreatif dan inovatif 

menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa yang kemudian menciptakan berbagai 

keunggulan termasuk keunggulan bersaing. Perusahaan seperti Microsoft, Sony, dan 

Toyota Motor, merupakan contoh perusahaan yang sukses dalam produknya karena 

memiliki kreativitas dan inovasi dibidang teknologi.  

KOMPETENSI MENJUAL PRODUK ATAU JASA 

Pemasaran adalah aliran produk secara fisis dan ekonomik dari produsen 

melalui pedagang perantara ke konsumen. Definisi lain menyatakan bahwa pemasaran 

adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu/kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Pemasaran 

melibatkan banyak kegiatan yang berbeda yang menambah nilai produk pada saat 

produk bergerak melalui sistem tersebut. 
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Kotler (1997) mengatakan bahwa pemasaran sebagai suatu proses sosial dan 

manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai 

di dalam pasar. Proses pemasaran merupakan kelanjutan dari proses produksi yang 

bertujuan agar apa yang telah diinvestasikan dalam kegiatan produksi dapat diperoleh 

kembali dengan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sebagai imbalan investasi 

yang telah dilakukan. 

Dalam kegiatan pemasaran ini, aktivitas pertukaran merupakan hal sentral, 

Soekartawi (1993) mendefenisikan pemasaran sebagai aliran barang dari produsen ke 

konsumen. Dalam pengaliran barang tersebut tentunya bertujuan untuk memuaskan 

konsumen, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukotjo (1991) yang mendefenisikan 

pemasaran sebagai suatu sistem keseluruhan dari suatu kegiatan usaha yang ditujukan 

untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan 

barang atau jasa yang dapat memuaskan pembeli/konsumen. 

Manusia harus menemukan kebutuhannya terlebih dahulu, sebelum ia 

memenuhinya. Usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengancara 

mengadakan suatu hubungan. Dengan demikian pemasaran bisa juga diartikan suatu 

usaha untuk memuaskan kebutuhan pembeli dan penjual (Swastha, 1996). Pemasaran 

memiliki konsep inti yang meliputi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan 

permintaan (demands). Pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai faktor 

kunci dalam pemasaran sangatlah tepat karena saat ini pemasaran sebuah produk akan 

diperhadapkan pada tingkat persaingan yang sangat ketat. Olehnya itu Gitisudarmo 

(2000) mengemukakan bahwa konsep pemasaran terbaru saat ini adalah konsep yang 

berorientasi pada persaingan, dimana pengusaha berpikir untuk memperoleh persaingan 

yang lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya dalam melayani konsumen. 

Konsep ini tidak hanya menekankan untuk melayani konsumen sebaik-baiknya, 

namun harus pula berusaha untuk tampil meyakinkan dan memuaskan di mata 

konsumen dibandingkan dengan pesaing. Berangkat dari apa yang telah diuraikan, 

dapat dikatakan bahwa pada dasarnya proses pemasaran dimulai dari menemukan apa 

yang diinginkan oleh konsumen. Atau dengan kata lain mengetahui apa yang diinginkan 

oleh konsumen yang berkenaan dengan produk, kinerja serta kualitas adalah tahap 

pertama yang sangat penting dari kegiatan pemasaran. 
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Kegiatan-kegiatan dalam usaha pemasaran tidak hanya kegiatan memindahkan 

barang/jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen saja dengan sistem penjualan, 

tetapi banyak kegiatan lain yang juga dijalankan dalam kegiatan pemasaran. Penjualan 

hanyalah salah satu dari berbagai fungsi pemasaran. Apabila pemasar melakukan 

pekerjaan dengan baik untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen, mengembangkan 

produk dan menetapkan harga yang tepat, mendistribusikan dan mempromosikannya 

secara efektif, maka akan sangat mudah menjual barang-barang tersebut. 

Konsep paling pokok yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan manusia. 

Dengan adanya perkembangan jaman, kebutuhan berkembang menjadi suatu keinginan 

mengkonsumsi suatu produk dengan ciri khas tertentu. Munculnya keinginan akan 

menciptakan permintaan spesifik terhadap suatu jenis produk. Seseorang dalam 

menentukan keputusan pembelian akan mempertimbangkan nilai dan kepuasan yang 

akan didapat dari mengkonsumsi suatu produk. Apabila konsumen yakin akan nilai dan 

kepuasan yang akan didapat, maka konsumen akan melalukan pertukaran dan transaksi 

juall beli barang dan jasa. Hal inilah yang mendasari terjadinya pasar. 

Tugas, Fungsi dan Orientasi Pemasaran 

Secara teoritis pemasaran mempunyai 9 (sembilan) fungsi, yang dapat 

diuraikan, sebagai berikut: 

• Fungsi perdagangan (merchandising) 

Perencanaan yang berkenaan dengan pemasaran produk (barang dan/atau jasa) 

yang tepat, dalam jumlah yang tepat, harga yang selaras, termasuk di dalamnya faktor- 

faktor lain seperti bentuk, ukuran, kemasan dan sebagainya. 

• Fungsi Pembelian (buying) 

Peranan perusahaan dalam pengadaan bahan sesuai dengan kebutuhannya. c. 

Fungsi Penjualan (selling) Meyakinkan orang untuk membeli suatu produk (barang 

dan/atau jasa) yang mempunyai arti komersial baginya. 

• Fungsi Transportasi (transportation) 

Perencanaan, seleksi dan pengerahan semua alat pengangkutan untuk 

memudahkan produk (barang dan/atau jasa) dalam proses pemasaran. 

• Fungsi Pergudangan (storage) 

 
Menyimpan barang selama waktu produk tersebut dihasilkan dan dijual. 

 
• Fungsi Standarisasi (standardization) 

Commented [U1]: baiknya disebutkan  rujukan teorinya 
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Penetapan batas-batas elementer berupa perincian-perincian yang harus 

dipenuhi oleh produk, termasuk di dalamnya grading, yakni memilih kesatuan dari 

suatu produk yang dimasukkan ke dalam kelas-kelas dan derajat-derajat yang sudah 

ditetapkan dengan standarisasi. 

• Fungsi Keuangan (financing) 

 
Merupakan usaha untuk mencari dan mengurus modal dan kredit yang langsung 

bersangkutan dengan transaksi dalam mengalirkan produk (barang dan/atau jasa) dari 

produsen ke konsumen. 

• Fungsi Komunikasi (communication) 

 
Segala sesuatu yang dapat memperlancar hubungan di dalam perusahaan dan di 

luar perusahaan. 

• Fungsi Resiko (risk) 

 
Fungsi untuk menangani atau menghadapi resiko kerugian karena kerusakan, 

kehilangan atau anjloknya harga di pasaran. Sesuai dengan fungsi sebagaimana telah 

diungkapkan, maka pemasaran memiliki 8 (delapan) tugas, yaitu: 

1. Mengubah orang yang tidak suka terhadap suatu produk menjadi suka (conversional 

marketing). 

2. Mendorong kebutuhan orang yang tidak berminat atau mengetahui (stimulational 

marketing). 

3. Mengembangkan pemenuhan kebutuhan yang belum terpenuhi (developmental 

marketing). 

4. Mengaktifkan keinginan atas produk yang stabil atau permintaan terhadap produk 

yang menurun (remarketing). 

5. Menyelaraskan pola permintaan agar sesuai  dengan pola penawaran 

(synchromarketing). 

6. Memelihara tingkat penjualan yang sudah ada terhadap suatu produk (maintnence 

marketing). 

7. Mengurangi tingkat penjualan yang sudah ada terhadap suatu produk tertentu 

(demarketing). 

8. Merintangi permintaan atau keinginan terhadap suatu produk tertentu (counter 

marketing). 
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Orientasi terhadap pasar berbeda-beda antara satu perusahaan dengan 

perusahaan lain. Tergantung konsep yang digunakan oleh perusahaan dalam 

melaksanakan kegiatan pemasarannya. Hal ini merupakan falsafah yang mendasari 

usaha pemasaran perusahaan terkait dengan bobot relatif antara kepentingan perusahaan 

sendiri, konsumen dan masyarakat umum. Kotler (1997) mengemukakan bahwa 

terdapat 5 (lima) konsep yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk melaksanakan 

kegiatan pemasarannya , yaitu: 

a. Konsep Produksi yang merupakan salah satu konsep tertua dalam bisnis. Konsep 

produksi menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di banyak 

tempat dan ditawarkan dengan harga yang murah. Asumsi ini berlaku paling tidak 

dalam dua situasi. Pertama, jika permintaan atas produk melebihi penawaran, dimana 

konsumen lebih tertarik mendapatkan produk daripada keistimewaan produk tersebut. 

Kedua, ketika biaya produk tinggi dan harus diturunkan untuk memperluas pasar. Pusat 

perhatian perusahaan pada upaya untuk mencapai efisiensi produksi yang tinggi dan 

distribusi yang luas. 

b. Konsep Produk yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang 

menawarkan mutu, kinerja dan pelengkap inovatif yang terbaik. Dengan konsep ini, 

perusahaan memusatkan perhatian pada usaha untuk menghasilkan produk yang unggul 

dan terus menyempurnakannya. 

c. Konsep Penjualan yang menyatakan bahwa konsumen jika diabaikan, biasanya tidak 

akan membeli produk perusahaan dalam jumlah yang cukup. Olehnya itu, perusahaan 

harus melakukan upaya penjualan dan promosi yang agresif. 

d. Konsep Pemasaran merupakan konsep yang menentang tiga konsep sebelumnya. 

 

Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan serta 

aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada 

masing- masing tingkatan serta lokasinya. Strategi pemasaran modern secara umum 

terdiri dari tiga tahap yaitu: segmentasi pasar (segmenting), penetapan pasar sasaran 

(targeting), dan penetapan posisi pasar (positioning) (Kotler, 2001). Setelah mengetahui 

segmen pasar, target pasar, dan posisi pasar maka dapat disusun strategi bauran 

pemasaran (marketing mix) yang terdiri dari strategi produk, harga, penyaluran/ 

distribusi dan promosi (Assauri, 1999). 
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Segmentasi Pasar (Segmenting) 

Di pasar terdapat banyak konsumen yang berbeda-beda dalam banyak hal. Tidak 

semua konsumen dapat kita jangkau dan penuhi kebutuhan serta keinginannya. 

Misalnya, kebutuhan konsumen anak-anak mungkin berbeda dengan kebutuhan orang 

dewasa, demikian juga kebutuhan konsumen yang berpendapatan kecil berbeda dengan 

kebutuhan konsumen yang berpendapatan tinggi. Di sini kita sebagai wirausahawan 

diperhadapkan pada bagaimana menciptakan produk yang tepat sesuai dengan 

kebutuhan konsumen tertentu. Kita mungkin perlu bertanya kepada siapa produk akan 

dijual? Apakah kepada semua orang? apakah konsumen anak-anak atau dewasa? Dari 

mana konsumen berasal? Berapa daya beli atau penghasilan mereka? dan berbagai 

pertanyaan yang terkait dengan karakteristik konsumen yang akan kita tuju. 

Itulah sebabnya dibutuhkan adanya segmentasi pasar yang menurut Swasta 

(1996) diartikan sebagai kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari 

suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar (segmen pasar) yang bersifat homogen. 

Secara umum, terdapat tiga falsafah dasar sebagai pedoman bagi perusahaan untuk 

mendekati pasar, yakni pemasaran masal dimana keputusan untuk memproduksi dan 

mendistribusi produk secara masal, pemasaran berbagai produk yang menyajikan 

pilihan produk berbeda untuk segmen berbeda, dan pemasaran terarah yang 

mengembangkan produk untuk pasar yang spesifik. 

1. Pemasaran masal, di mana para penjual memproduksi secara masal, mendistribusikan 

secara masal, dan mempromosikan secara masal satu produk kepada semua pembeli. 

Pemikirannya, bahwa biaya produksi dan harga menjadi murah dan dapat menciptakan 

pasar potensial paling besar. 

2. Pemasaran berbagai produk, di mana penjual memproduksi dua macam produk atau 

lebih yang mempunyai sifat, gaya, mutu, ukuran dan sebagainya yang berbeda. 

Pemikirannya, bahwa konsumen memiliki selera berbeda yang berubah setiap waktu, 

dan selalu mencari variasi serta perubahan. 

3. Pemasaran terarah, di sini penjual mengenali berbagai segmen pasar, memilih satu 

atau beberapa di antaranya, dan mengembangkan produk serta bauran pemasaran yang 

disesuaikan dengan karakteristik masing-masing konsumen. 

Produsen atau perusahaan modern, kini menjauhi pemasaran masal dan 

pemasaran berbagai produk, dan mendekati pemasaran terarah. Penjual dapat 



37  

mengembangkan produk yang tepat untuk setiap pasar sasaran dan menyesuaikan 

harga, saluran distribusi, dan iklannya untuk mencapai pasar sasaran secara efisien. 

Dengan menggunakan pemasaran terarah, yang semakin dekat dengan bentuk 

pemasaran mikro, perusahaan menyesuaikan program pemasaran pada kebutuhan dan 

keinginan dari segmen geografik, demografik, psikografik, atau tingkah laku, yang 

telah ditentukan secara sempit. Bentuk akhir dari pemasaran terarah adalah pemasaran 

yang disesuaikan, yaitu bila perusahaan menyesuaikan produk dan program pemasaran 

pada kebutuhan pelanggan secara spesifik. 

Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen 

dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar (segmen pasar) yang bersifat homogen 

(Kotler, 2001). Dengan kata lain, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar 

menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau 

tingkah laku berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran 

terpisah. Perusahaan membagi pangsa pasar ke dalam segmen-segmen pasar tertentu di 

mana masing-masing segmen tersebut bersifat homogen. Perbedaan keinginan dan 

hasrat konsumen merupakan alasan yang utama untuk diadakannya segmentasi pasar. 

Jika terdapat bermacam-macam hasrat dan keinginan konsumen, maka perusahaan 

dapat. 

Mendesain suatu produk untuk mengisi suatu heterogenitas keinginan dan 

hasrat tersebut. Dengan demikian dapat berkreasi dengan suatu penambahan 

penggunaan yang khusus untuk konsumen dalam segmen yang diinginkan. Konsumen 

akan mau membayar lebih tinggi terhadap produk yang mereka butuhkan bila mereka 

menerima berbagai keuntungan dari produk tersebut. 

Perusahaan atau para penjual mengklasifikasikan beberapa kelompok sasaran segmen 

pemasaran, yakni segmentasi pasar konsumen, segmentasi pasar industri, dan 

segmentasi pasar internasional. Kelompok segmen pasar tersebut memiliki karakteristik 

berbeda, sehingga memerlukan cara tersendiri untuk menanganinya. 

A. Membuat Segmentasi Pasar Konsumen 

 
Tidak ada cara tunggal untuk membuat segmen pasar. Pemasar harus mencoba 

variabel segmentasi yang berbeda, secara sendiri atau kombinasi untuk mencari cara 

terbaik untuk memetakan struktur pasar. Terdapat beberapa variabel utama yang sering 
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digunakan untuk menentukan segmentasi pasar, yakni variabel geografik, demografik, 

psikografik, dan tingkah laku tertentu. 

1. Segmentasi Geografik 

 
Segmentasi geografik membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografik 

seperti negara, regional, propinsi, kota, wilayah kecamatan, wilayah kelurahan dan 

kompleks perumahan. Sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk beroperasi 

dalam satu atau beberapa wilayah geografik ini atau beroperasi di semua wilayah tetapi 

tidak memperhatikan kebutuhan dan keinginan psikologis konsumen. Banyak 

perusahaan dewasa ini “merigionalkan“ program pemasaran produknya, dengan 

melokalkan produk, iklan, promosi dan usaha penjualan agar sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing regional, kota, bahkan kompleks perumahan. 

2. Segmentasi Demografi 

 
Segmentasi pasar demografik membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada 

variabel seperti jenis kelamin, umur, status perkawinan, jumlah keluarga, umur anak, 

pendapatan, jabatan, lokasi geografi, mobilitas, kepemilikan rumah, pendidikan, 

agama,ras 

atau kebangsaan. Faktor-faktor demografik ini merupakan dasar paling populer untuk 

membuat segmen kelompok konsumen. Alasannya utamanya, yakni kebutuhan 

konsumen, keinginan, dan mudah diukur. Bahkan, kalau segmen pasar mula-mula 

ditentukan menggunakan dasar lain, maka karakteristik demografik pasti diketahui agar 

mengetahui besar pasar sasaran dan untuk menjangkau secara efisien. 

• Umur dan Tahap Daur Hidup 

 
Perusahaan menggunakan segmentasi umur dan daur hidup, yakni menawarkan 

produk berbeda atau menggunakan pendekatan pemasaran yang berbeda untuk 

kelompok umur dan daur hidup berbeda.  

 
Perusahaan menggunakan segmentasi jenis kelamin untuk memasarkan 

produknya, misalnya pakaian, kosmetik, dan majalah. Banyak perusahaan kosmetika, 
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yang mengembangkan produk parfum yang hanya ditujukan kepada para wanita atau 

kaum pria. 

• Pendapatan 

 
Pemasar produk telah lama menggunakan pendapatan menjadi segmentasi 

pemasaran produk dan jasanya, seperti mobil, kapal, pakaian, kosmetik dan jasa 

transportasi. Banyak perusahaan membidik konsumen kaya dengan barang-barang 

mewah dan jasa yang memberikan kenyamanan dan keselamatan ekstra, sebaliknya ada 

beberapa perusahaan yang membidik konsumen dengan level social-ekonomi 

menengah ke bawah. 

• Segmentasi Demografik Multivariasi 

 
Perusahaan banyak yang mensegmentasi pasar dengan menggabungkan dua 

atau lebih variabel demografik. Misalnya, suatu pemasaran produk yang segmentasi 

pasarnya diarahkan pada umur dan jenis kelamin. 

3. Segmentasi Psikografik 

 
Segmentasi psikografik membagi pembeli menjadi kelompok berbeda 

berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, gaya hidup atau kepribadian. Dalam 

kelompok demografik, orang yang berbeda dapat mempunyai ciri psikografik yang 

berbeda. 

• Kelas Sosial 

 
Kelas sosial ternyata mempunyai pengaruh kuat pada pemilihan jenis mobil, 

pakaian, perabot rumah tangga, properti, dan rumah. Pemasar menggunakan variabel 

kelas sosial sebagai segmentasi pasar mereka. 

• Gaya Hidup 

 
Minat manusia dalam berbagai barang dipengaruhi oleh gaya hidupnya, dan 

barang yang mereka beli mencerminkan gaya hidup tersebut. Atas dasar itu, banyak 

pemasar atau produsen yang membuat segmentasi pasarnya berdasarkan gaya hidup 

konsumennya. Sebagai misal, banyak produsen pakaian remaja yang mengembang-kan 

desain produknya sesuai dengan selera dan gaya hidup remaja. 

• Kepribadian 

Commented [U2]: membuat segmentasi 
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Para pemasar juga menggunakan variabel kepribadian untuk mensegmentasi 

pasar, memberikan kepribadian produk mereka yang berkaitan dengan kepribadian 

konsumen. Strategi segmentasi pasar yang berhasil berdasarkan pada kepribadian telah 

dipergunakan untuk produk seperti kosmetik, rokok, dan minuman ringan. 

Target Pasar (Targetting) 

Dalam menetapkan sasaran pasar (target pasar), perusahaan terlebih dulu harus 

melakukan segmentasi pasar, dengan cara mengelompokkan konsumen (pembeli) ke 

dalam kelompok dengan ciri-ciri (sifat) yang hampir sama. Setiap kelompok konsumen 

dapat dipilih sebagai target pasar yang akan dicapai. Segmentasi pasar dimaksudkan 

untuk mengkaji dan mencari kesempatan segmen pasar yang dihadapi perusahaan, 

menilai segmen pasar, dan memutuskan berapa banyak dari segmen pasar yang ada 

tersebut yang akan dilayani oleh perusahaan. Penentuan target pasar sangat penting 

karena perusahaan tidak dapat melayani seluruh konsumen atau pembeli yang ada di 

pasar. Pembeli yang ada terlalu banyak dengan kebutuhan dan keinginan yang beragam 

atau bervariasi, sehingga perusahaan harus mengidentifikasi bagian pasar mana yang 

akan dilayaninya sebagai target pasar. 

Kegiatan pemasaran akan lebih berhasil jika hanya diarahkan kepada konsumen 

tertentu sebagai target pasar yang dituju. Target pasar adalah kelompok konsumen yang 

agak homogen, yang akan dijadikan sasaran pemasaran perusahaan. Dalam hal ini 

perusahaan harus memperhatikan jenis kebutuhan dan keinginan konsumen. Selain itu 

perlu diperhatikan pula kebutuhan dan keinginan kelompok konsumen manakah yang 

akan dipenuhi. Konsumen memang pembeli yang harus dilayani perusahaan dengan 

memuaskan. Namun, tidak mungkin perusahaan benar-benar dapat memberikan 

kepuasan kepada seluruh konsumen yang ada di pasar, karena terbatasnya kemampuan 

atau sumber daya perusahaan. Untuk itu perusahaan perlu menentukan batas pasar yang 

akan dilayani atau yang menjadi target pasar, melalui pengelompokkan konsumen 

berdasarkan ciri-ciri atau sifatnya dikaitkan dengan kebutuhan dan keinginan mereka. 

Adapun yang dimaksud dengan target pasar adalah kelompok konsumen yang 

mempunyai ciri-ciri atau sifat hampir sama (homogen) yang dipilih perusahaan dan 

yang akan dicapai dengan strategi bauran pemasaran (marketing mix). Dengan 

ditetapkannya target pasar, perusahaan dapat mengembangkan posisi produknya dan 
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strategi bauran pemasaran untuk setiap target pasar tersebut. Target pasar perlu 

ditetapkan, karena bermanfaat dalam : 

1. Mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran. 

2. Memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran 

pemasaran yang dijalankan (harga yang tepat, saluran distribusi yang efektif, promosi 

yang tepat) dengan target pasar. 

3. Membidik peluang pasar lebih luas, hal ini penting saat memasarkan produk 

baru. 

4. Memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas seefisien dan seefektif 

mungkin 

5. Mengantisipasi persaingan 

Dengan mengidentifikasikan bagian pasar yang dapat dilayani secara efektif, 

perusahaan akan berada pada posisi lebih baik dengan melayani konsumen tertentu dari 

pasar tersebut. Dalam memilih pasar yang dituju (target pasar), perusahaan dapat 

menempuh tiga alternatif strategi, yaitu: (1) Strategi yang Tidak Membeda-bedakan 

Pasar (Undifferentiated Marketing), (2) Strategi yang Membeda-bedakan Pasar 

(Differentiated Marketing), (3) Strategi yang Terkonsentrasi (Concentrated Marketing). 

(1). Undifferenciated Marketing 

• Meninjau pasar secara keseluruhan. 

• Memusatkan perhatian pada kesamaan kebutuhan konsumen. 

• Menghasilkan dan memasarkan satu macam produk. 

• Menarik semua konsumen dan memenuhi kebutuhan semua konsumen 

• Pasar yang dituju dan teknik pemasarannya bersifat massal. 

• Ditujukan kepada segmen terbesar yang ada dalam pasar. 

(2). Differentiated Marketing 

• Melayani 2 atau lebih kelompok konsumen tertentu dengan jenis produk 

tertentu pula. 

• Menghasilkan dan memasarkan produk yang berbeda-beda melalui program 

pemasaran yang berbeda-beda untuk tiap kelompok konsumen tertentu tersebut. 

• Mengarahkan usahanya pada keinginan konsumen. 

• Memperoleh loyalitas, kepercayaan, serta pembelian ulang dari kelompok 

konsumen tertentu tersebut. 
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(3). Concentrated Marketing 

• Memilih segmen pasar tertentu. 

• Memusatkan segala kegiatan pemasarannya pada satu atau lebih segmen pasar 

yang akan memberikan keuntungan terbesar. 

• Mengembangkan produk yang lebih ideal dan spesifik bagi kelompok 

konsumen tersebut. 

• Memperoleh kedudukan/posisi yang kuat di dalam segmen pasar tertentu yang 

dipilih. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi strategi target pasar, antara lain 

1. Sumber-sumber perusahaan. Bila sumber daya yang dimiliki sangat terbatas maka 

strategi target pasar yang tepat adalah concentrated marketing. 

2. Homogenitas produk. Untuk produk yang homogen, maka strategi yang tepat untuk 

target pasarnya adalah undifferentiated. 

3. Tahap-tahap dalam siklus kehidupan produk. Strategi yang tepat bagi produk baru 

adalah undifferentiated marketing. Untuk produk-produk yang banyak variasinya dapat 

digunakan juga concentrated marketing. Pada tahap kedewasaan produk digunakan 

strategi differenciated marketing. 

4. Homogenitas pasar. Undifferentiated marketing cocok digunakan karena pembeli 

punya cita rasa yang sama, jumlah pembelian yang sama dan memiliki reaksi yang sama 

terhadap usaha pemasaran perusahaan. 

5. Strategi pemasaran pesaing. Bila menghadapi pesaing yang menempuh strategi sama 

dengan strategi perusahaan, maka perusahaan harus lebih aktif mengadakan segmentasi 

untuk mendapat keberhasilan. 

Untuk melakukan evaluasi target pasar diperlukan informasi dan analisis data yang 

berkenaan dengan : 

1. Produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan. 

 
Perusahaan dapat mengembangkan produk yang tepat untuk setiap target pasar dengan 

mempertimbangkan apakah produk tersebut masih sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan target pasar. Strategi bauran pemasaran yang dijalankan diarahkan pada 

target pasar dengan penyesuai harga yang tepat, saluran distribusi yang efektif, dan 

promosi yang tepat pola guna menjangkau target pasar. 
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2. Kepuasan konsumen yang menjadi target pasar. 

 
Kepuasan konsumen dapat diukur dari suara konsumen, kritik, saran, atau keluhan 

terhadap strategi pemasaran produk perusahaan. Makin kooperatif konsumen, makin 

puas pula konsumen terhadap strategi pemasaran produk perusahaan. 

3. Laba perusahaan. 

 
Pencapaian tingkat laba ditentukan oleh pencapaian tingkat penjualan yang 

direncanakan dan harga penjualan yang ditetapkan. Makin tinggi tingkat berarti makin 

berhasil strategi perusahaan tersebut. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai apakah 

target pasar yang dilayani perusahaan masih dapat diharapkan memberikan kontribusi 

pada pencapaian tujuan perusahaan. 

Mencapai Persetujuan dan Kesepakatan 

Untuk menggolkan penjualan, wirausaha perlu menggiring konsumen sampai 

merasa mantap menerima tawaran. Beri informasi sebanyak mungkin, atasi setiap 

kritik, dan minta keputusan - tapi jangan mendesak. 

• Menimbang Penutupan 

Dalam menutup kita perlu bertindak yang secara langsung atau tidak, 

mendorong pembeli untuk melakukan transaksi, jangan bertindak menurut pola tetap - 

kita menghadapi individu dan harus mempertimbangkan hal ini dalam merencanakan 

penutup. Ada konsumen yang suka pendekatan langsung; ada yang lebih suka punya 

pilihan, atau sedikit desakan. 

• Mendapat Masukan 

Kritik konsumen bisa mematahkan semangat, tapi orang yang banyak 

mengkritik kemungkinan akan membeli tiga kali lebih besar dari calon pembeli yang 

tidak mengkritik sama sekali. Orang yang tidak mengkritik kurang memberikan umpan 

balik sehingga penjualan lebih sulit. Sebaliknya, pengkritik memberi reaksi, berbicara 

dan membantu penjual menentukan langkah. Jangan remehkan kritik konsumen, 

anggap sebagai masalah serius untuk dibahas menjelang tahap akhir negosiasi. 

• Mengarahkan Konsumen 

Tunggu sampai yakin kalau kita telah mendapat dan memberikan informasi 

yang cukup untuk menuju penutupan yang baik dan membawa keputusan untuk 

membeli. Lalu rangkum semua pokok pembicaraan dan tekankan betapa sesuai sasaran 

konsurnen dengan produk atau jasa kita. Tanyakan apakah semua masalah telah 
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terpenuhi, untuk membantu menjernihkan situasi dan memberikan kita kesempatan 

terakhir untuk memupus kritik yang masih ada. 

• Menutup Penjualan 

 
Kita perlu bertindak cepat dan tidak melewatkan momentum membeli. Bila tiba 

waktunya untuk menandatangani kontrak, konsumen akan melihat bahwa keuntungan 

yang kita tawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka dan keputusan 

membeli hanyalah suatu formalitas. Sediakan pena dan blanko pemesanan di atas meja, 

jangan keluarkan pada akhir negosiasi yang memberi kesan kalau kita mendesak 

konsumen untuk membeli. 

 

PENUGASAN 

TUGAS AKHIR PERKULIAHAN 

MEMBUAT PROPOSAL BISNIS 

RINCIAN ISI PROPOSAL HARUS DIJELASKAN DENGAN BAIK MELIPUTI: 

 
1. Pengusul dan Merk Usaha: 

a) Nama/Merek (calon) Perusahaan Anda. 

b) Sejak kapan bisnis mulai berjalan? 

c) Personel Bisnis (Partner kerja). 

2. Noble purpose 

a) Jenis bisnis. 

b) Goal/target omset dan net profit. 

c) Realitas omset dan net profit. 

3. Informasi Produk 

a) Produk/jasa. 

b) Anda medapatkan ide produk/jasa anda dari mana? 

c) Bagaimana produk/jasa anda bisa menyelesaikan masalah dan memenuhi 

keinginan calon pelanggan anda? 

d) Kompetitor. 

e) Keunggulan produk/jasa competitor. 

f) Keunggulan produk/jasa anda dibanding kompetitor. 

g) Bagaimana mendapatkan keuntungan dari bisnis anda? 
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4. Sasaran Pelanggan 

a) Pelanggan Spesifik. 

b) Target ideal jangkauan bisnis. 

c) Dalam 4 bulan pertama bisnis Anda berjalan, daerah mana yang akan menjadi 

target pasar Anda? 

d) Bagaimana calon pelanggan anda mencari produk/jasa seperti yang ingin anda 

tawarkan? 

e) Apa yang membuat pelanggan anda kecewa/kesulitan/masalah terhadap 

produk/jasa seperti yang ingin anda tawarkan dan sudah tersedia di pasar? 

f) Jika kekecewaan/kesulitan/masalah yang dialami calon pelanggan anda 

terhadap produk/jasa seperti yang ingin anda tawarkan dan sudah tersedia di pasar, anda 

bisa memastikan bahwa itu tidak akan terjadi jika membeli produk/jasa dari anda, apa 

yang masih diharapkan calon pelanggan anda. 

g) Dari semua kekecewaan/kesulitan/masalah dan harapan calon pelanggan anda, 

produk/layanan anda bisa menyelesaikan kesulitan dan memenuhi harapan yang mana? 

 
5. Hubungan dengan Pelanggan. 

a) Strategi Pemasaran. 

b) Bagaimana strategi anda agar calon pelanggan anda membeli produk/jasa anda? 

c) Bagaimana caranya anda merespon pelanggan anda? 

d) Strategi apa yang akan Anda lakukan untuk menjadikan pelanggan Anda loyal? 

e) Dimana calon pelanggan dapat membeli produk/jasa Anda? 

6. Sumber Daya 

a) Keahlian masing-masing tim. 

b) Tanggung jawab masing-masing tim Anda? 

c) Indikator keberhasilan masing-masing tim. 

d) Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk/jasa anda? 

e) Mitra. 

7. Keuangan 

a) Biaya apa saja yang Anda butuhkan dalam menyediakan, menjual, dan 

mengantarkan produk/jasa kepada pelanggan? 

b) Laporan Keuangan 6 bulan sampai dengan 1 tahun. 

c) Proyeksi Keuangan anda untuk 3 tahun kedepan. 
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d) Kebutuhan dana pengembangan. 

8. Lampiran Pendukung 

a) Bukti Usaha (Foto Produk/Jasa, Produksi, Alamat dan Lokasi Usaha (maps), 

Foto Gerai/Gudang/Pameran, Legalitas (jika ada) , website (jika ada). 

b) Biodata Ketua dan Anggota TIM. 
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Tujuan 

1. Menumbuhkan karakter wirausaha mahasiswa; 

2. Menumbuhkembangkan wirausaha baru kreatif yang inovatif berbasis Iptek; 

3. Membantu mahasiswa dalam menentukan keunikan bisnis berbasis teknologi   

dengan menemukan celah pasar yang tepat untuk meningkatkan peluang 

keberhasilan bisnis. 
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 Kriteria penilaian tugas 

No Kriteria Bobot (%) 

 
1 Noble Purpose, Topik Bisnis dan Target Specific Customer 

 
Indikator Keberhasilan : Pemilihan topik bisnis dan specific target market yang sangat 

kuat terkait dengan noble purpose, passion, expertise team dan potensi mitra yg dipilih. 

 

Kriteria penilaian tugas 
 

No Kriteri 

a 

Bobot 

(%) 

1 Noble Purpose, Topik Bisnis dan Target Specific Customer 

 
 

Indikator Keberhasilan : Pemilihan topik bisnis dan specific 

target market yang sangat kuat terkait dengan noble purpose, 

passion, expertise team dan potensi mitra yg dipilih. 

Referensi Penilaian : 

Keterkaitan kuat antara noble purpose dengan topik bisnis 

yang dipilih, dan ketepatan maupun keunikan dalam memilih 

target spesifik market yang disasar. Melampirkan data-data 

10 



 

 pendukung fakta dari topik bisnis yang dipilih. 

Lampiran berupa noble purpose setiap anggota team dan 

kesimpulannya menjadi noble purpose kelompok/tim, 

lampiran berupa analisa tarikan pasar topik bisnis yang dipilih 

dengan korelasi kuat dengan noble purpose team. Data penting 

topik bisnis berdasarkan data-data terpercaya yang 

menguatkan yang menunjukkan permintaan pasar yang 

sedang trend saat ini. 

 

2 Strategi manajemen Sumber Daya Manusia 

Cek Lampiran LAPORAN RISET PASAR (berupa riset 

tarikan pasar, analisis calon partner maupun analisis 

kompetitor) 

Referensi 1: 

Keterkaitan kuat antara topik bisnis dengan keahlian tim dan 

ketepatan dalam membuat indikator keberhasilan. Pemilihan 

partner bisnis untuk menguatkan dan membuat efisien biaya 

produksi/marketing 

Referensi 2: 

Lampiran : Profil masing-masing anggota team dengan segala 

keahlian maupun pengalaman yang dimiliki. Lampiran 

indikator keberhasilan yang mempunyai relasi kuat dengan 

keberhasilan bisnisnya. Lampiran analisais partner bisnis yang 

akan atau sudah dipilih yang membawa dampak efisiensi 

proses marketing maupun inovasi bisnisnya. 

10 
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3 Menjelaskan kedalaman pemahaman pebisnis atas 

permasalahan yang dirasakan oleh pelanggan 

(DESIRABILITY) 

Cek LAMPIRAN RISET PASAR (riset berupa data need 

to do (NTD) , pain, gain customer) 

Referensi 1: 

Pemilihan permasalahan ataupun harapan yang dialami oleh 

customer berdasarkan hasil riset interview kepada 30 target 

customer dan validasi kepada 100 target customer via google 

form. Analisis permasalahan ataupun harapan yang diplih 

memiliki keunikan dan mempunyai peluang besar untuk 

menjadi trend. 

Referensi 2: 

Lampiran hasil riset kepada target customernya. Hasil 

interview kepada minimal 30 target customer untuk target 

publik dan 10 untuk target institusi/lembaga, ditemukan pola 

pain dan gain yang kuat kemudian divalidasi dengan survey 

online tentang pain gain tersebut kepada 100 target customer- 

nya untuk akhirnya menjadi pertimbangan masalah atau 

harapan mana dari target customernya yang akan 

diselesaikan oleh bisnisnya. 

20 
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4 Menjelaskan produk yang kompetitif dan mampu 

menyelesaikan masalah pelanggan. 

(FEASIBILITY) 

 
Cek Lampiran LAPORAN RISET PASAR (riset berupa 

data SWOT terhadap kompetitor dan pasar yang ada) 

 
Referensi 1: 

 
 

Produk/jasa yang mempunyai ketepatan solusi. Memilih fitur 

maupun business model yang berbeda dan kompetitif dengan 

competitor yang ada. Riset mendalam terkait kompetitor dan 

referensi lengkap ide2 yang sudah pernah ada. Disertai 

lampiran hasil riset tentang referensi maupun data kompetitor 

 
Referensi 2: 

 
 

Lampiran hasil riset yang mendalam tentang data2 kompetitor 

maupun produk/jasa substitusi. lampiran berupa hasil 

mentoring dan coaching kepada pakar2 di bidangnya. lampiran 

berupa jurnal atau artikel dari sumber yang terpercaya. 

LAMPIRAN PENTING : prototype atau video kehandalan 

produk/jasa yang dihasilkan, termasuk hasil test 

kepada target customer-nya, bagi yang punya produk berupa 

testimoni di akun social medianya. 

 

 

 

 
20 
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5 Strategi pemasaran kepada customer (delivery) 

Referensi: 

Strategi pemasaran yang tepat dimulai dari memasarkan di pasar 

yg tepat dalam scope kecil dan target customer yang 

berpengaruh hingga rencana jangka panjang yang jelas dan 

terukur. Menggunakan pendekatan personal secara offline 

maupun menggunakan strategi digital yang tepat. Alasan yang 

sangat kuat kenapa team itu memilih daerah tersebut sebagai 

awal “pertempuran” bisnisnya. Kombinasi yang sangat kuat 

antara strategi direct selling / personal approach dengan digital 

marketing. 

20 

6 Strategi keuangan (Financial Strategy) 20 
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