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MATERI 1 

 PENGENALAN DUNIA USAHA 

 

Dalam merintis suatu usaha tidak hanya diperlukan keberanian mengambil resiko 

saja, tapi juga  harus sabar, ulet dan inovatif serta harus siap menghadapi tantangan yang ada. 

Dalam memulai suatu usaha yang dirintis seorang wirausaha memerlukan modal untuk 

mendukung usaha yang dirintis berjalan, antara lain modal materi, keahlian dan pengalaman, 

dan karakter kewirausahaan. Ada beberapa cara untuk seorang wirausaha memasuki dunia 

usaha, antara lain dengan merintis usaha baru, membeli perusahaan orang lain, memasuki 

bisnis keluarga, dan melakukan kerja sama manajemen (waralaba). Merintis usaha baru 

(starting), yaitu cara memasuki dunia usaha dengan membentuk dan mendirikan usaha baru 

menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Kompetensi 

usaha yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah: 

a) Kemampuan teknik, yaitu kemampuan dasar tentang cara memproduksi produk 

(barang/jasa) yang akan dijual, cara menyajikan produk tersebut sehingga menarik dan 

berbeda dari produk-produk sejenis yang sudah ada di pasar. 

b) Kemampuan pemasaran, yaitu kemampuan tentang cara memperoleh pasar untuk 

menjual produk yang dihasilkan, mendapatkan pelanggan, dan cara menentukan harga 

yang kompetitif sehingga dapat bersaing dengan usaha sejenis. 

c) Kemampuan finansial, yaitu kemampuan tentang pengelolaan pendanaan usaha untuk 

menjamin keberlangsungan usaha, yang meliputi kemampuan memperoleh sumber 

pendanaan dan cara mengelolanya.  

d) Kemampuan jejaring, kemampuan tentang cara mencari, memelihara, dan 

mengembangakan jejaring, serta kemampuan komunikasi dan negosiasi. 

Dalam memasuki dunia usaha, seorang wirausaha dituntut tidak hanya memiliki 

kompetensi tetapi juga ide (gagasan) dan juga kemauan untuk memulai usaha. Proses bisnis 

selalu diawali dari sebuah ide/gagasan, kemudian menghimpun sumber dana dan faktor 

produksi lainnya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan mesin/peralatan yang diperlukan. 

Pengamatan terhadap peluang pasar merupakan langkah yang harus dilakukan sebelum 

seorang wirausaha memulai usahanya untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan bisa 

bersaiang dengan produk sejenis yang sudah ada di pasar. Hal-hal yang harus diperhatikan 

ketika seorang wirausaha ingin memasuki dunia usaha antara lain bidang usaha yang akan 

digeluti, bentuk kepenilikan usaha yang dirintis, tempat usaha yang dipilih, tipe organisasi 

yang digunakan, jaminan usaha yang dimiliki, dan lingkungan usaha yang akan 
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mempengaruhi usaha. Cara memasuki dunia usaha atau memulai usaha dapat dilakukan 

dengan empat cara berikut: 

1. Merintis usaha baru (starting), yaitu cara memasuki dunia usaa dengan membentuk dan 

mendirikan usaha baru menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang 

dirancang sendiri.  

2. Memasuki bisnis keluarga, yaitu cara memasuki dunia usaha dengan menjadi bagian 

dari bisnis/usaha keluarga yang sudah ada. 

3. Kerja sama manajemen (franchising), yaitu cara memasuki dunia usaha dengan 

melakukan kerja sama dengan pemiliki usaha (waralaba) dalam bentuk persetujuan jual-

beli hak monopoli. 

4. Membeli perusahaan orang lain (buying), yaitu cara memasuki dunia usaha dengan 

membeli perusahaan orang lain yang sudah ada sebelumnya. 

Keberhasilan wirausaha dalam berusaha ditentukan beberapa faktor di antaranya 

kemampuan dan kemauan, tekad yang kuat dan kerja keras, mengenal peluang yang ada dan 

berusaha meraihnya saat ada kesempatan. Peluang bisnis merupakan kesempatan yang dapat 

diraih dengan memperhatikan faktor resiko dan ketersediaan informasi.  Informasi dan resiko 

sangat dibutuhkan oleh seorang wirausaha, karena informasi digunakan untuk mengukur 

resiko. Wirausaha dapat mulai mencari informasi penting untuk berwiraswasta melalui 

informasi tentang kepribadian dan kemampuan dirinya; peluang yang dapat diraih; kebutuhan 

dan keinginan konsumen; lingkungan yang dihadapi; situasi persaingan, dukungan atau 

kebijakan.  

Hambatan-hambatan dalam memasuki industri baru antara lain sikap dan kebiasaan 

pelanggan, biasanya respon pelanggan terhadap usaha baru masih kurang; biaya perubahan, 

yaitu biaya yang diperlukan untuk pelatihan tenaga kerja dan penggantian mesin/peralatan 

produksi; respon dari pesaing yang mempertahankan pangsa pasar.  

 

Tugas  

1. Buatlah kelompok. 

2. Lakukan brainstorming dunia usaha dengan kunjungan ke UKM  (Laporan 1.1). 

3. Identifikasi peluang usaha (Laporan 1.2) 

4. Identifikasi kendala dan permasalahan di UKM yang anda kunjungi (1.3) 

5. Diskusikan di kelas hasil kerja masing-masing kelompok. 

 


