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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam mengadapi era persaingan global, pemerintah harus mampu menyiapkan 

SDM yang berkualitas dan handal, menyiapkan SDM yang berkualitas dan handal 

bisa dilakukan melalui pelatihan dan keterampilan dan wirausaha, wirausaha dirasa 

sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara. 

“Wirausaha adalah kunci bagi Indonesia untuk memajukan perekonomian” dalam 

menciptakan wirausaha-wirausaha tersebut, salah satu adalah dengan cara 

memberikan pendidikan kewirausahaan kepada mahasiswa IMMI agar dapat 

mencitakan kewiausahaan yang handal. 

Pendidikan kewirausahaan sebenarnya sudah cukup lama diperhatikan. Mahasiswa 

IMMI juga membentuk dan menerapkan Kewirausahaan sejak beberapa tahun silam, 

tetapi kelahiran wirausaha masih jauh dalam harapan oleh karena itu mahasiswa 

akan mengembangkan jiwa kewirausaahaannya di lingkungan mahasiswa IMMI 

dalam upaya menciptakan kewirausahaan yang handal. Apabila indonesia tidak 

mampu membentuk wirusaha-wirausaha baru yang handal maka di perkirakan akan 

semakin banyak jumlah penganggurandi indonesia, dan hal itu tentu akan berimbas 

pada penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi indonesia. Maka dari itu di rasa 

sangat penting untuk mengembangkanjiwa kewirausahaan agar mampu mencetak 

wirausaha-wirausaha baru yang handal, hal ini tentu saja menjadi tanggung jawab 

pemerintah. 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

1. Pengertiankewirausahaan 

2. Langkah-langkahapa yang dilakukanuntukmenjadiwirausaha yang sukses. 

3. Faktor-faktor yang menghambatkewirausahaan. 

4. Pendidikankewirausahaan yang terpadudalamkegiatan 

5. Pendidikankewirausahaanmelaluipengembangandiri 
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6. Perubahanpelaksanaanpembelajarankewirausahaan-kewirausahaandariteoripraktik 

7. Perananmahasiswadalampembelajarankewirausahaan 

8. Perananmahansiswadalammengembangkandanmelaksanakankewirausahaan 

9. Pegintegrasianpendidiknkewirausahaan 

  

1.3 TUJUAN PUNLISAN 

- Untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa IMMI, dalam upaya 

menciptakan kewirausahaan yang handal. 

- Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan pembaca 

tentang seluk beluk kewirausahaan. Terutama dalam mengembangkan jiwa 

kewirausahaan dikalangan mahasiswa. 

 

1.4 MANFAAT KEGIATAN 

Dengan tulisan ini penyusun mengharapkan agar pembaca dapat memahami apa 

saja yang dapat dipelajari tentang kewirausahaan, dengan begitu akan terwujud 

suatu tindakan yang sesuai dan tepat untuk melakukan dan mengembangkan jiwa 

kewirausahaan tersebut. Sehingga akan terciptanya SDM yang luarbiasa yang terjadi 

dikalangan 

mahasiswadandapatmemberikanmanfaatuntukmengembangkanjiwakewirausahaan 

agar mampumenciptakanwirausaha-wirausaha yang handal. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

1. Pengertian Kewirausahaan 

     Setiap hari dalam kegiatan bisnis kita melakukan usaha / melakukan kegiatan 

kewirausahaan untuk mendapatkan keuntungan tentunya. Tapi sebelumnya tentu 

kita ingin tahu apa sih artinya kewirausahaan itu ?! 

Apa sih definisi kewirausahaan ?Menurut Para Ahli : 

1. Peter F Drucker 

Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda 

2.Thomas W Zimmerer Kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan keinivasian 

untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang 

yang dihadapi orang setiaphari. 

3. Andrew J Dubrin 

Seseorang yang mendirikan dan menjalankan sebuah usaha yang inovatif. 

Kewirausahaan atau Entrepreuneurship adalah poses menciptakan sesuatu yang 

berbeda nilainya dengan mencurahkan waktu dan tenaga yang diperlukan dan 

bersedia menanggung resiko keuangan, psikis, social, dan menghasilan keuangan, 

kepuasan pribadi dan kebebasan. 

    Wirausaha adalah seorang pembuat keputusan yang membantu terbentuknya 

sistem ekonomi perusahaan yang bebas. Sebagaian besar pendorong perubahan, 

inovasi, dan kemajuan di perekonomian kita akan datang dari para wirausaha, 

orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengambil resiko dan mempercepat 

pertumbuhan ekonomi. 
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2. LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN UNTUK MENJADI WIRAUSAHA 

YANG SUKSES. 

1. Memiliki Kemauan 

    Maksudnya adalah dalam berwirausaha harus memiliki rasa kemauan, memang 

dalam berwirausaha kita harus mulai dari yang sederhana kecuali jika kita 

memang memiliki modal besar. Terkadang orang berpikir para usahawan adalah 

orang yang sudah mapan dan memiliki banyak dana untuk menjalankan 

usahanya. 

     Tapi apakah memang selalu seperti itu keadaanya? Tentu saja tidak. Dunia 

wirausaha kini tidak hanya menjadi dunia bagi orang yang mapan dan memiliki 

banyak modal akan tetapi berwirausaha saat ini dapat juga dilakukan orang-orang 

kecilbahkan mahasiswa pun bisa melakukannya. Misalnya jika kita masih 

berstatus sebagai mahasiswa yang terkadang terbentur dengan jadwal kuliah 

maka solusinya adalah kita berpartner dengan orang lain yang memiliki keahlian, 

sebagai contoh kita membuka angkringan hotspot dan disana kita bekerjasama 

dengan penjualang kringan. Inilah salah satu bentuk rasa kemauan. Yang penting 

kita harus mencoba dan mencari segmen pasar lain. 

2. Memilik ivisi( Tujuan ) 

    Seorang wirausaha yang memiliki visi tidak akan takut gagal. kesadarakan 

risiko yang akan dihadapinya tetapi ia tidak mudah menyerah.  Karena seorang 

wirausaha berkeyakinan yang kuatserta stamina untuk mencapai sasarannya dan 

beranggapan bahwa kegagalan adalah bagiandari proses menuju apa yang ia cita-

citakan. 

3. Memiliki motivasi yang tinggi 

    Sumber keberhasilan seorang wirausaha juga terletak pada motivasinya. 

Dorongannya untuk bisa melakukan, menemukan atau member nilai tambah pada 

produk atau jasanya biasanya lebih besar ketimbang motivasinya untuk 
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sekedarpunya bisnis atau mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Wirausaha 

yang sukses biasanya akan berusaha untuk meninkatkan kecepatan, ketepatan 

dan kemudahan, tanpa cepat merasa puas. 

4. Mengatur modal 

    Hal yang juga sangat utama dalam berwirausaha adalah sikap terhadap uang. 

Seorang wirausaha tidak hanya tertantang untuk mendapat uang, tetapi harus 

bisa memutar bahkan menternakan uang. Ia selalu memikirkan upaya 

konservasiuang, menyediakan“ cash cushion “ baik untuk investasi ataupun 

imergensi. 

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT KEWIRAUSAHAAN 

1. Tidak ada kemauan 

    Maksudnya adalah dalam berwirausaha tidak sungguh-sungguh memiliki rasa 

kemauan, tidak ingin dari hal yang sederhana. Maunya memiliki modal besar baru 

mau berwirausaha. Tidak mau mencoba hal-hal kecil, selalu berpikir hal tinggi-

tinggi. 

2. Tidak Memiliki visi( Tujuan ) 

    Seorang wirausaha yang tidak memiliki visi akan takut gagal. Ia selalu 

memikirkan risiko yang akan dihadapi nyase hingga tidak heran kalau ia cepat 

mudah menyerah. Karena tidak berkeyakinan yang kuat untuk mencapai 

sasarannya dan beranggapan bahwa kegagalan adalah kegagalan, sesuatu yang 

tidak mungkin akan berubah atau tidak akan berhasil( berpikiransempit). 

3. Tidak Memilik imotivasi yang tinggi 

    Seseorang yang hanya memiliki motivasi hanya sekedar utntuk punya bisnisa 

tau mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Tidak memikirkan kesuksesan untuk 

menigkatkan kecepatan, ketetapan dan kemudahan. Selalu cepat puas dengan 

apa yang sudah didapat. 

4. Tidak memikirkan modalnya 
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    Seorang wirausaha yang hanya tertantang untuk mendapat kan uang saja, 

tetap tidak dapat memutar bahkan menternakan uang. Sehingga banyak para 

usahawan yang mengalami kegagalan-kegagalan dalam dunia bisnis. 

 

4. PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN YANG TERPANDU DALAM KEGIATAN 

     Kegiatan diluar mata kuliah untuk membantu pengembangan mahasiswa sesuai 

dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat mereka melalui kegiatan yang secara 

khusus diselenggarakan oleh mahasiswa. Visi kegiatan ini adalah berkembangnya 

potensi, bakat, dan minat secara optimal. Serta tumbuhnya kemandiriandan 

kebahagiaan mahasiswa yang berguna untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. 

Misi kegiatan ini adalah  

–menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan 

kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka,  

-menyelengarakan kegiatan yang memberikan kesempatan mahasiswa 

mengekspresikan diri secara bebas melalui kegiatan mandiri dan atau kelompok. 

5. PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI PENGEMBANGAN DIRI 

     Kegiatan mengembangkan diri merupakan upaya pembentukan karakter 

termasuk karakter wirausaha dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui 

kegiatan pelayanan konseling berkenan dengan masalah pribadi, dan kehidupan 

sosial, kegiatan belajar, dan pengmbangan karir. 

     Pengembangan diri yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pengembangan 

kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan sehari haripesertadidik. Pengembangan 

diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat minat, kondisi, 

dan pengembangan peserta didik, dengan memperhatikan kondisi kampus. 

     Pengembangan diri secara khusus bertujuan menunjang pendidikan peserta didik 

dalam mengembangkan: bakat, minat, kreativitas, kompetensi, dan kebiasaan dalam 

kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan 
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belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah, dan 

kemandirian. Pengembangan diri meliputi kegiatan terprogram dan tidak 

terprogram. kegiatan terprogram di rencanakan secara khusus dan di ikutin oleh 

perserta mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pribadinya. Dalam 

program pengembangan diri, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan 

kewirausahaan dapat dilakukan melalui pengintregasian kedalam kegiatan sehari-

hari kampus misalnya (bazar, karya mahasisiwa,dll) 

6. PERUBAHAN PELAKSANAAN KEWIRAUSAHAAN DARI TEORI KE 

PRAKTIK 

     Pembelajaran kewirausahaan diarahkan pada pencapaian tiga kompetansi yang 

meliputi penanaman karakter wirausaha, pemahaman konsep dan skill, dengan 

bobot yang lebih besar pada pencapaian kompetensi jiwa dan skill dibandingkan 

dengan pemahaman konsep. Beberapa dasar yang terkait langsung dengan 

pengembangan pendidikan kewirausahaan. Mata kuliah tersebut merupakan mata 

kuliah yang secara langsung (eksplisit) Mengenalkan nilai-nilai kewirausahaan dan 

sampai taraf tertentu menjadikan mahasiswa perduli dan menginternatalisasi nila-

nilai tersebut. Salah satu contoh model pembelajaaran kewirausahaan yang mampu 

menumbuhkan karakter dan prilaku wirausaha dapat dilakukan dengan cara 

mendirikan kantin dikampus.dsb. 

7. PERANAN MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN 

     Pada masa sekarang peranan mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran 

kewirausahaan menjadi sangat penting. Karena fenomena sekarang menunjukan 

bahwa kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang dapat dipelajari dan diajarkan, 

sehingga mahasiswa dapat mengetahui ada tiga kompetensi yang perlu dipelajari, 

yaitu menciptakan kesempatan, menciptakan ide-ide baru yang orisinil dan berani 

mengambil resiko serta mampu menghitungnya. Peran yang dilakukan perguruan 

tinggi adalah internalisasi nilai-nilai kewirausahaan, peningkatan keterampilan dalam 

aspek pemasaran, finansial, dan teknologi, dan dukungan berwirausaha. Dalam 

konteks pendidikan kewirausahaan, nampaknya partisipasi mahasiswa dan 

kemampuan perguruan tinggi perlu disinergikan, agar menyediakan layanan sebaik-
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baiknya, agar melahirkan student kewirausahaan. Dengan demikian, melalui 

pendidikan dapat direncanakan kebutuhan jumlah maupun kualitas kewirausahaan. 

Karakter keilmuan kewirausahaan didisain untuk mengetahui, melakukan, dan 

menjadi kewirausahaan. Tujuan pendidikan mengetahui dan melakukan terintegrasi 

didalam kurikulum program studi, terdistribusi didalam mata kuliah keilmuan. 

Integrasi dimaksudkan untuk internalisasi nilai-nilai kewirausahaan. Sementara itu 

tujuan yang diberikan dalam pelatihan keterampilan bisnis praktis, mahasiswa dilatih 

merealisasikan inovasi teknologi ke dalam praktek bisnis. 

8. PERANAN MAHASISWA DALAM MENGEMBANGKAN DAN 

MELAKSANAKAN KEWIRAUSAHAAN 

     Program penguatan untuk mendorong aktivitas berwirausaha dan percepatan 

pertumbuhan wirausaha baru telah dicanangkan pemerintah. Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi telah mengembangkan beragam program kewirausahaan. Pada 

tahun 2009, telah dikenalkan Program Mahasiswa Wirausaha ( PMW ) untuk 

menjembatani para mahasiswa memasuki dunia bisnis rill melalui fasilitas-fasilitas 

bisnis yang ada. Disisi lain, aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa yang sistematik juga 

dapat membangun motivasi dan sikap mental kewirausahaan. Pembinaan 

mahasiswa dalam berbagai kegiatan minat dan bakat, keilmuan, kesejahteraan atau 

keorganisasian lainya mampu memberikan keterampilan untuk berwirausaha. 

Sebagai para tokoh politik , CEO atau dalam unit pers ( koran kampus ) juga sukses 

menjadi wirausaha dalam industri penerbitan. Misalnya mahasiwa tim robotika 

menjadi tim kreatif jasa industri permesinan. Mahasiswa teknik informatika menjadi 

wirausaha software house. Mahasiswa dalam forum kajian agama menjadi 

pendakwah. Mahasiswa pecinta alam menjadi wirausaha jasa outbound. 

Pembinaan tersebut mampu melahirkan kreatifitas dan inovasi sebagai energi utama 

kewirausahaan. Pengalaman dan manfaat ekonomi bisnis tersebut digunakan untuk 

mengembangkan jiwa kewirausahaan yang ada dikalangan mahasiswa. 
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9. PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN 

     Mata kuliah ini memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengembangkan 

kemampuannya yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. 

 

 

MODAL   

Kain : 

 Mukena…………………………………………Rp 700.000,00 

 Kerudung...…………………………………..Rp  500.000,00 

 Bahankain ..………………………………….Rp  800.000,00 

 Baju …………………………………………….Rp  500.000,00 

Makanan 

 Bakso……………………………………………Rp 250.000,00 

 Soto …………………………………………….Rp 200.000,00 

 Kuebasah …………………………………....Rp 250.000,00 

 Jajananringan……………………………….Rp 150.000,00 

Minuman 

 Aqua …………………………………………..Rp 300.000,00 

 Kopi + gula…………………………………..Rp 150.000,00 

Lain-lain  

 Assesories : 

_ Kalung………….………………………....Rp  300.000,00 

_ Dompet……….............................Rp   200.000,00 

_ Bros………………………………………….Rp 200.000,00 

TOTAL ………………………………………………...Rp 4.500.000,00 
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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Menumbuhkan rasa percayadiri 

 Dapat memperbanyak jaringan kerja, 

 Belajar dari pesaing, 

 Dapat mengembangkan alternative,  

 Dapat mengembangkan bakat 

 Dapat menghasilkan nilai ekonomi, 

 Perhitungan yang objektif 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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