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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1. LATAR BELAKANG 
Sehubungan dengan semakin banyaknya pengangguran di Indonesia untuk itu 

diharapkan bagi mahasiswa untuk dapat mengembangkan jiwa kewiraushaan selama di 

perkuliahan agar setelah lulus dapat menjadi entrepreneurship yang handal dan telah 

memiliki pengalaman yang dapat diaplikasikan selama masa perkuliahaan. 

 

 

2. TUJUAN  
Salah satu tujuan diadakan seminar adalah agar mahasiswa tingkat akhir di setiap 

kampus dapat mengembangkan karir dalam membuka usaha dan juga memberikan 

motivasi dan cara-cara agar menjadi entrepreneur yang baik. 

 

 

3. PESERTA 
Mahasiswa tingkat akhir STIMA IMMI ( 5 orang ) 

1) Rajesh kumar 

2) Asri yusniar 

3) Ahdi mualim 

4) Karunia dwi putra 

5) Rian firmansyah 

 

 

4. WAKTU DAN TEMPAT 
18 Juni 2014 yang bertempat di  Dinas Pendidikan DKI Jakarta 
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BAB II 

PENJELASAN 
 

 

1. PENGERTIAN WIRAUSAHA 
Wirausaha atau kewirausahaan adalah kemampuan untuk berdiri sendiri, 

berdaulat, merdeka lahir dan bathin, sumber peningkatan kepribadian, suatu proses 

dimana orang mengejar peluang, merupakan sifat mental dan sifat jiwa yang selalu aktif 

dituntut untuk mampu mengelola, menguasai, mengetahui dan berpengalaman untuk 

memacu kreatifitas. 

 

Dan berikut Pengertian dan definisi kewirausahaan menurut Beberapa Para Ahli ; 

 

1.  Peter F Drucker 

 Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (ability to create the 

new and different. 

 

2.  Menurut Arif F. Hadipranata,  

 Wirausaha adalah sosok pengambil risiko yang diperlukan untuk mengatur dan 

mengelola bisnis serta menerima keuntungan financial ataupun non uang. 

 

3.  Thomas W Zimmerer  

 Kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan 

permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap 

hari. 

 

4.  Kathleen  

 mengemukakan bahwa wirausaha adalah orang yang mengatur, menjalankan, dan 

menanggung risiko bagi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya dalam dunia usaha.  
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5.  Andrew J Dubrin 

 Seseorang yang mendirikan dan menjalankan sebuah usaha yang inovatif 

(Entrepreneurship is a person who founds and operates an innovative business). 

 

6.  Robbin & Coulter 

 Entrepreneurship is the process whereby an individual or a group of individuals uses 

organized efforts and means to pursue opportunities to create value and grow by 

fulfilling wants and need through innovation and uniqueness, no matter what 

resources are currently controlled.  

 

7.  (Soeharto Prawiro, 1997). 

 Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha (start-

up phase) dan perkembangan usaha (venture growth). 

 

8.  (Acmad Sanusi, 1994) 

 Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan 

dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. 

 

9.  Jean Baptista Say (1816) 

 Seorang wirausahawan adalah agen yang menyatukan berbagai alat-alat produksi 

dan menemukan nilai dari produksinya. 

 

10.  Frank Knight (1921) 

 Wirausahawan mencoba untuk memprediksi dan menyikapi perubahan pasar. 

Definisi ini menekankan pada peranan wirausahawan dalam menghadapi 

ketidakpastian pada dinamika pasar. Seorang worausahawan disyaratkan untuk 

melaksanakan fungsi-fungsi manajerial mendasar seperti pengarahan dan 

pengawasan. 

 

11.  Joseph Schumpeter (1934) 

 Wirausahawan adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-

perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi baru 

tersebut bisa dalam bentuk: 
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 Memperkenalkan produk baru atau dengan kualitas baru, memperkenalkan metoda 

produksi baru, membuka pasar yang baru (new market), Memperoleh sumber 

pasokan baru dari bahan atau komponen baru, atau menjalankan organisasi baru 

pada suatu industri. Schumpeter mengkaitkan wirausaha dengan konsep inovasi 

yang diterapkan dalam konteks bisnis serta mengkaitkannya dengan kombinasi 

sumber daya. 

 

12. HarveyLeibenstein(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 

 

13.  Penrose (1963) 

 Kegiatan kewirausahaan mencakup indentifikasi peluang-peluang di dalam sistem 

ekonomi. Kapasitas atau kemampuan manajerial berbeda dengan kapasitas 

kewirausahaan. 

 

14.  Israel Kirzner (1979) 

 Wirausahawan mengenali dan bertindak terhadap peluang pasar. Entrepreneurship 

Center at Miami University of Ohio: Kewirausahaan sebagai proses 

mengidentifikasi, mengembangkaan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi 

tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan 

sesuatu. 

 

13.  Raymond, (1995) 

 Wirausaha adalah orang yang kreatif dan inovatif serta mampu mewujudkanya untuk 

meningkatkan kesejahteraan diri masyarakat dan lingkungan. 

 

14.  Kasmir (2006) 

 Wirausaha adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka 

usaha dalam berbagai kesempatan. 
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2. WIRAUSAHA INDONESIA  
Salah satu indikator Negara maju adalah jumlah wirausahawan-nya minimal 5%, 

jumlah mahasiswa Indonesia ± 8% ( opportunity) SD-SMA 92 %, pekerja ± 52% 

pendidikan SD 

Wirausaha Indonesia 2013 : 1, 56% (Kemenkop UKM) 

 

 

3. MODAL WIRAUSAHA 
1. Knowledge (hardskill) 

 Ilmu pengetahuan yang terus berkembang misalnya : manajemen, pemasaran, 

pengembangan iptek, informasi dan teknologi 

2. Skill 

 Terus menerus meningkatnya keterampilan exp : 

 Teknologi informasi/ computer, bahasa asing, komunikasi, negosiasi, kepemimpinan 

dll 

3. Attitude (softskill) 

 Perilaku sebagai “intellectual holder” misalnya : citra diri, prestasi, inovatif, kreatif, 

kewirausahaan dll. 

 

 

4. KECERDASAN EMOSIONAL ENTREPRENEUR 
Senantiasa mengasah kecerdasan emosi adalah kunci sukses berbisnis ! 

1) Kerja keras 

2) Cerdas 

3) Tekun, gigih, ulet 

4) Focus pada tujuan 

Rumus sukses adalah : 

Tentukan Prioritas 

Prinsip Entrepreneur Mahasiswa 

1. Think Big :  berfikir besar atau berfikir tidak biasa 

2. Focus  :  focus pada kualitas dan tujuan 

3. Speed :  cepat dan tepat sasaran 

4. Timing : waktu yang tepat 
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BAB III 

KESIMPULAN 
 

Kesimpulan 

1. Mengubah pola pikir mahasiswa yang selama ini apabila telah lulus harus menjadi 

karyawan, tetapi harus menjadi pengusaha 

2. Mendapatkan motivasi agar bagaimana cara menjadi entrepreneur yang baik dan juga 

mengembangkan mental dalam berwirausaha 

3. Mengetahui sumber anggaran modal bagi mahasiswa dari Kopertis, PMW, Dikti, hibah 

BUMN 

4.  Mahasiswa dapat mengetahui cara mengajukan proposal yang baik untuk mendapatkan 

dana bantuan dan pinjaman. 

5. Menambah pengetahuan tentang cara berwirausaha. 
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