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PENGUSAHA  
(Entrepreneur) 

 Boone & Kurtz (2002:217) pengusaha 
(entrepreneur) adalah orang yang 
mencari peluang yg menguntung-
kan dan mengambil resiko seper-
lunya untuk merencanakan dan 
mengelola suatu bisnis. 

 Nickels et.al.(2009:4) pengusaha adalah orang 
yang mempertatuhkan waktu dan uang untuk me-
mulai dan mengelola sebuah bisnis. 

 Wirausahawan adalah orang yang berjiwa berani 
mengambil resiko untuk membuka usaha dalam 
berbagai kesempatan. (Kasmir, 2007 : 18).  Wirausaha, Manajer dan Karyawan  M. 
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UNSUR KEWIRAUSAHAAN 

 Wirausaha mencakup beberapa unsur penting yang 
saling terkait , bersinergi, dan tidak terlepas satu 
sama lain yaitu: 
1. Unsur daya pikir (kognitif), unsur ini mencerminkan 

tingkat penalaran, pemikiran yang  menjadi sumber dan 
awal temuan kreatif seseorang. 

2. Unsur keterampilan (psikomotorik). Keterampilan 
merupakan tindakan raga  untuk melakukan suatu kerja 
misalnya keterampilan dalam mengelola keuangan, 
operasi, pemasaran dsb. 

3. Unsur sikap mental (afektif). Sikap mental pada 
hakekatnya buah dari suatu keyakinan untuk maju. 
Misalnya langsung dikerjakan, tanggap, jujur dan 
bertanggung jawab, disiplin, teliti, pantang menyerah 

4. Unsur kewaspadaan atau intuisi. Intuisi juga dikenal 
feeling adalah sesuatu yang abstrak, sulit digambarkan 
namun acapkali menjadi kenyataan bila dirasakan serta 
diyakini benar dan lalu diusahakan.  
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Gambar 3.1 Karakteristik Pengusaha 
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Sumber: Boone & Kurtz. Pengantar Bisnis Jilid I 2002. h.227 
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Keterangan gambar 

1. Visi, para pengusaha memulai dengan visi atau ide keseluruhan 
untuk bisnis mereka dan secara terus menerus melakukan 
berbagai langkah agar visinya terpenuhi. 

2. Tingkat energi yg tinggi, para pengusaha bersedia bekerja keras 
dan tekun untuk mewujudkan visinya. 

3. Keinginan untuk berhasil, para pengusaha bekerja keras karena 
keinginan dan dorongan yang kuat untuk  berhasil.  

4. Rasa percaya diri dan optimisme, para pengusaha percaya pada 
kemampuannya untuk berhasil, dan mereka membangkitkan 
optimisme untuk orang lain. 

5. Kreativitas, para pengusaha melahirkan ide-ide baru dan memiliki 
cara inovatif untuk mengatasi berbagai kesulitan. 

6. Toleransi terhadap kegagalan, para pengusaha menyadari bahwa 
kemunduran dan kegagalan merupakan prose pembelajaran. 

7. Toleransi terhadap ketidakpastian, para pengusaha selalu siap 
dengan keadaan yang tidak diharapkan dan berbagai kejutan. 

8. Pengendalian internal yang baik, para pengusaha percaya bahwa 
hidupnya ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan oleh nasib. 
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ALASAN MENJADI PENGUSAHA  

 Boone & Kurtz (2002:220) alasan memilih bidang 
kewirausahaan sebagai jalur karier;  

1. Keinginan untuk menjadi bos bagi diri sendiri,  

2. Kesuksesan keuangan, mereka yakin bahwa, sulit 
untuk menjadi kaya bila bekerja dengan orang lain. 

3. Rasa aman dalam bekerja, bebas dari ketakutan 

ancaman PHK. 

4. Kualitas hidup yang lebih baik.  

 

 Nickels et. al. (2009:6) Kualitas hidup merujuk pada kesejah-
teraan masyarakat secara umum dalam hal kebebasan, ling-
kungan hidup alami, pendidikan, kesehatan, keamanan, waktu 
luang, dan segala sesuatu yang menuju pada kepuasan dan 
kesenangan Wirausaha, Manajer dan Karyawan  M. 
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Gambar 3.1. Peluang Untuk Pengusaha 

Globalisasi bisnis menciptakan  
peluang bagi para pengusaha 
• Dapat memasarkan produk 

nya ke luar negeri 
• Menjalin kerjasama dg 

pengusaha lain di luar negeri. 

• Pendidikan kewiraswastaan 
terus berkembang. 

• Kewiraswastaan menjadi 
kuriulum di perguruan tinggi 

• Kursus kewiraswastaan 
muncul dalam berbagai pola 

• Teknologi Informasi  mem-
bantu pengusaha  untuk bekerja 
dengan cepat dan  efisien. 

• Memberikan pelayanan  
konsumen yang seutuhnya 

• Meningkatkan citra 
profesional  
 

• Kecenderungan demografi dan 
perekonomian menciptakan peluang 
bagi pengusaha utk memasarkan 
produk dan jasa mereka  
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Gambar 3.2 Pengaruh Pengusaha Terhadap Perekonomian 

Pengusaha mencip-
takan produk baru, 
membangun industri 
baru, dan membawa 
napas segar bagi 
industri lama 

Pengusaha banyak 
menciptakan  
lapangan kerja baru  
yg sangat penting.  

Kewirausahaan  menawarkan peluang ekonomi bagi kaum 
wanita dan golongan minoritas, dimana mereka sering kali 
tersisih-kan dari kesempatan mendapatkan kedudukan  yang 
lebih tinggi di perusahaan.  Wirausaha, Manajer dan Karyawan  M. 
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Manajemen dan Manajer  

 Nickels e.al. (2009:233) manajemen adalah proses yg 
digunakan untuk mencapati tujuan organisasional me-
lalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan 
pengendalian orang dan sumber daya organisasional 
lainnya. 
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 Manajer adalah orang menjalankan 
proses manajemen  

 Kegiatan manajerial: 

• Membuat keputusan 

• Mengalokasikan sumber daya, dan  

• Mengatur aktivitas anak buahnya untuk 
mencapai tujuan 



Sumberdaya 

•Man 

•Money 

•Material 

•Method 

•Machine 

•Market 
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Fungsi manajemen  

► Semua manajer melaksanan fungsi manajemen yang 
meliputi: 

1. Perencanaan (planning), meliputi penetapan tujuan organisasi, 
penentuan strategi, menentukan sumber daya yang dibutuhkan, 
dan menetapkan standar berbagai aktivitas. 

2. Pengorganisasian (organizing), meliputi perancangan struktur 
organisasi, dan penciptaan kondisi di mana setiap orang dan 
setiap hal bekerja bersama untuk mencapai tujuan organisasi. 

3. Kepemimpinan (leading), menciptakan visi dan mengkomunikasikan, 
membimbing, melatih, dan memotivasi orang lain, untuk bekerja 
secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. 

4. Pengawasan (controlling), adalah proses untuk memastikan bahwa 
organisasi akan, sedang dan telah bergerak ke arah tujuannya. 

Wirausahtelah memenuhi tujuan organisasi. 
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Tingkatan Manajemen 
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Manajemen puncak (MP) bertanggung jawab atas 
keseluruhan kinerja organisasi. MP menetapkan visi, 
misi, strategi, dan kebijakan serta  menuntun 
interaksi organisasi dengan lingkungannya.  

Manajemen madya (MM)bertanggung jawab atas  
pengembangan rancana dan prosedur untuk 
melaksanakan strategi, kebijakan,  dan keputusan 
yang diambil oleh MP.  

Manajemen tingkat  beranggung jawab langsung atas 
pembebanan tugas tertentu kepada karyawan nomanjerial 
dan mengevaluasi kinerja mereka setiap hari. Mereka 
bertanggung jawab atas implementasi rencana yang 
dikembangkan oleh MM 



Jenis Keterampilan Manajerial  
(Managerial Skills)  

 Ketrampilan tekhnis (technical skills - TS) 
    yaitu kemampuan untuk memahami dan menggunakan alat, 

pengetahuan, dan peralatan kerja di bidang spesifik.   

 Ketrampilan hubungan manusiawi (human skills – HS) 
   Yaitu kemampuan hubungan antar pribadi yang memung-

kinkan manajer bekerja secara efektif dengan dan melalui 
orang lain. Keterampilan ini mencakup  kemampuan  berkomu-
nikasi, mempengaruhi,  dan memotivasi orang lain. 

 Ketrampilan konseptual (Conceptual skill – CS) 
    Yaitu kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan 

memadukan berbagai kegiatan, kepentingan, tujuan yang 
berbeda-beda, dan kemampuan melihat organisasi sebagai 
keseluruhan 
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KETERAMPILAN  MANAJERIAL PADA TINGKATAN MANAJEMEN 

     Conceptual 
skill 

Tecknical 
skill 
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PERAN  
MANAJER 

Peran 
Antarpersonal 

Peran 
Informasional 

Peran 
Desisional  

Peran sebagai 
1.Tokoh 
2.Pemimpin 
3. Penghubung 

Peran sebagai 
1.Pemantau  
2.Penyebar  
3. Jurubicara 

Peran sebagai 
1. Kewirausahaan  
2. Penyelesai masalah  
3. Pengalokasi SDO 

4. negosiator 
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Hak Karyawan 

 Karyawan adalah setiap orang yg bekerja dengan menerima 
upah atau imbalan dalam bentuk lain.  

 Setiap karyawan mempunyai hak-hak dasar, dan kewajiban 
dasar. Hak dasar karyawan adalah hak  dilindungi dan dijamin 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:  

1. Hak bersifat ekonomis ; misalnya upah,tunjangan hari tua, 
fasilitas perumahan dll 

2. Hak bersifat politis; misalnya hak membentuk SP, hak menjadi 
atau tidak menjadi anggota SP, hak mogok, hak tidak 
diskriminatif, dll 

3. Hak bersifat medis; misalnya hak atas K3, hak melahirkan, hak 
istirahat, hak atas jaminan pemeliharaan kesehatan, dll 

4. Hak bersifat sosial; misalnya hak cuti kawin, libur resmi, 
pembatasan pekerjaan anak dan perempuan pada malam hari, 
dll 
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Kewajiban Karyawan 

Bertens (2000:169) ada tiga kewajiban seseorang 
sebagai konsekuensi dari status seseorang sebagai 
karyawan. 

1. Kewajiban ketaatan yaitu kewajiban untuk  mentaati 
semua perintah dan petunjuk dari atasannya di 
perusahaan sesuai dengan deskripsi kerja. 

2. Kewajiban konfidensialitas, yaitu kewajiban untuk 
menyimpan informasi yang bersifat konfidensial 
(sebagai rahasia perusahaan) 

3. Kewajiban loyalitas, yaitu kewajiban untuk ikut 
merealisasikan tujuan-tujuan perusahaan dan 
menghindari apa yang bisa merugikan perusahsan. 
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Nomor Ya Tidak Nilai 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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Jawablah ya atau tidak pertanyaan-pertanyaan yang 

berikut pada kolom yang tersedia 

1. Apakakah anda  termasuk generasi pertama ?  

2. Apakah anda termasuk siswa berprestasi?  

3. Apakah anda terlibat  dalam  kegiatan ekstra kurikuler?  

4. Sebagai generasi muda, apakah anda suka menyendiri?  

5. Pada masa kanak-kanak pernah berjualan (permen, koran, 
pulsa, jasa) atau usaha kecil lainnya?  

6. Apakah anda anak yang bandel?  

7. Apakah anda anak yang hati-hati dalam setiap kegiatan?  

8. Khawatirkan anda dgn apa yg dikatakan orang thd anda?  

9. Apakah anda bosan dengan rutinitas setiap hari?  

10. Bersediakah anda menginvestasikan  tabungan anda  dgn 
resiko kehilangan seluruh uang anda?  

11. Bila bisnis anda gagal, apakak anda segera menjalankan 
bisnis lainnya?  

12. Apakah anda seorang yang optimis? 
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Nomor Ya Tidak 

1 1 -1 

2 -4 4 

3 -1 1 

4 1 -1 

5 2 -2 

6 1 -1 

7 -4 4 

8 -1 1 

9 2 -2 

10 2 -2 

11 4 -4 

12 2 -2 
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1. Jika skor anda 20 atau lebih, anda memiliki 
tendesi kuat menjadi pengusaha sukses. 

2. Jika skor anda antara 10 – 19 menunjukkan anda 
punya kemungkinan berhasil sebagai pengusaha  

3. Jika skor anda antara 0-09  kemungkinan kecil 
untuk berhasil;  

4. Jika skor minus jangan jadi pengusaha karena 
anda bukan tipe pengusaha, lebih baik jadi 
orang gajian.  
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