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BAB I 

KEWIRAUSAHAAN/ 

ENTREPRENEURSHIP 

 
1.1. Konsep Dasar Kewirausahaan  

Meskipun bidang kewirausahaan dihasilkan dari studio individu-individu yang 

menciptakan usaha baru, bidang ini telah berkembang untuk merangkul 

perusahaan sebagai fenomena tingkat perusahaan. Membangun landasan dasar 

sebagai "periksaindetifikasi peluang pasar dan penciptaan kombinasi sumber daya 

untuk mendorongnya", perspektif tingkat perusahaan berfokus tentang karakteristik 

dan organisasi yang diperuntukkan untuk mendorong strategi. Kebutuhan akan 

penelitian yang terkait dengan penelitian yang menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki kepentingan yang signifikan untuk kelangsungan perusahaan yang 

berkembang, kinerja, dan pertumbuhan. Namun, lebih dari sekadar kewirausahaan 

korporat biasanya terlihat sebagai hasil jangka menengah dan panjang.(Kazanjian 

& Drazin, 2017) 

Konsep dasar kewirausahaan adalah titik awal dalam memulai bisnis dan juga 

menentukan keberhasilan atau kegagalan bisnis yang telah dirintis. Selain itu, 

dengan berwirausaha seseorang akan berusaha menjadi mandiri, kreatif, dan 

inovatif sehingga bisnisnya dapat diterima di masyarakat. Kewirausahan 

membahas tentang proses di mana wirausaha, baik yang mandiri maupun 

perusahaan, memulai dan mengembangkan usaha baru baik melalaui jaringan 

maupun aliansi (Cooper, 2017). Ini mempertimbangkan pekerjaan sebelumnya 

pada jaringan dan aliansi yang menambah pemahaman kita tentang proses ini. 

Seperti yang akan kita lihat, jaringan dan aliansi dapat memengaruhi hampir setiap 

aspek yang mendukung usaha baru. Berikut adalah 7 konsep dasar dalam 

kewirausahaan. 

 

1. Disiplin Kewirausahaan (Entrepreneurship Discipline) 

Kewirausahaan adalah disiplin yang mempelajari nilai, kemampuan (ability), 

dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk 

mendapatkan peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Dalam 
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konteks bisnis, menurut Zimmerer dan Riecken (1996), kewirausahaan adalah 

hasil dari proses yang sistematis, disiplin dalam menerapkan kreativitas dan 

inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Sejalan dengan 

tuntutan perubahan cepat dalam paradigma pertumbuhan yang masuk akal dan 

perubahan menuju globalisasi yang menuntut keunggulan, kesetaraan, dan 

persaingan, ada perubahan dalam paradigma pendidikan. Pendidikan 

kewirausahaan telah diajarkan sebagai disiplin ilmu independen. Itu menurut 

Prawirokusumo (1997), karena: 

a. Kewirausahaan mengandung tubuh pengetahuan yang "utuh dan khas", 

yaitu ada teori, konsep, dan metode ilmiah lengkap. 

b. Kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi "usaha-pertumbuhan", 

ini tidak jelas termasuk dalam kerangka pendidikan manajemen umum 

yang memisahkan manajemen dan kepemilikan bisnis. 

c. Kewirausahaan adalah disiplin yang memiliki objek sendiri. 

d. Kewirausahaan adalah alat untuk menciptakan ekuitas bisnis dan 

distribusi pendapatan. 

Disiplin kewirausahaan dalam perkembangannya telah mengalami evolusi 

yang cepat, yang berkembang tidak hanya di dunia bisnis tetapi juga di 

berbagai bidang seperti industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan 

lembaga lainnya, seperti birokrasi pemerintah, universitas, dan lain-lain. 

Pada awalnya, kewirausahaan berkembang di bidang perdagangan. Di 

bidang-bidang tertentu, kewirausahaan telah menjadi kompetensi inti dalam 

menciptakan perubahan, pembaruan, dan kemajuan. 

 

2. Objek Studi Kewirausahaan (Object of Entrepreneurship Study) 

Objek studi kewirausahaan adalah nilai-nilai dan kemampuan seseorang yang 

diwujudkan dalam bentuk perilaku. Menurut Soemahamidjaja (1997: 14-15), 

kemampuan seseorang yang menjadi objek wirausaha meliputi: 

a. Kemampuan untuk merumuskan tujuan hidup / bisnis. 

b. Kemampuan untuk memotivasi diri untuk melahirkan keinginan yang 

menyala-nyala. 

c. Kemampuan untuk menjadi inisiatif. 

d. Kemampuan berinovasi, yang melahirkan kreativitas (kreativitas) setelah 

terbiasa berulang-ulang akan melahirkan motivasi. 
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e. Kemampuan mengatur waktu dan terbiasa selalu tepat waktu dalam 

semua tindakan melalui kebiasaan yang selalu tidak menunda pekerjaan. 

f. Kemampuan mental berdasarkan agama. 

g. Kemampuan untuk terbiasa mengambil pelajaran dari pengalaman yang 

baik dan menyakitkan. 

 

3. Kewirausahaan Entitas (Entrepreneurship Entities) 

Secara sederhana wirausaha (entrepreneur) adalah orang yang berani 

mengambil risiko membuka usaha di berbagai peluang. Memiliki keberanian 

untuk mengambil risiko berarti mandiri secara mental dan berani memulai 

bisnis, tanpa diliputi ketakutan atau kecemasan bahkan dalam kondisi yang 

tidak pasti. Ada dua pendapat tentang pengertian kewirausahaan, yaitu 

Drucker (1959) mengatakan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pemahaman ini menyiratkan 

bahwa seorang wirausaha adalah orang yang memiliki kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru, atau mampu menciptakan sesuatu yang 

berbeda dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. 

 

Sementara itu, Zimmerer dan Riecken (1996) mendefinisikan kewirausahaan 

sebagai proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan masalah 

dan menemukan peluang untuk meningkatkan kehidupan (bisnis). Dari dua 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan 

dalam hal menciptakan kegiatan bisnis. Kewirausahaan dapat dilakukan dengan: 

a. Memiliki modal serta menjadi manajer. 

b. Menyetorkan modal dan manajemen di tangan mitra. 

c. Hanya penyerahan pekerja publik yang dikonversi menjadi saham 

sebagai bukti kepemilikan bisnis. 

Saat ini tidak ada terminologi yang tepat tentang kewirausahaan. 

Kewirausahaan pada dasarnya adalah sifat, karakteristik, dan karakter seseorang 

yang memiliki keinginan untuk mewujudkan ide-ide inovatif ke dunia nyata secara 

kreatif. Kewirausahaan adalah kombinasi dari kreativitas, inovasi, dan keberanian 

untuk menghadapi risiko yang dilakukan dengan bekerja keras untuk membentuk 

dan mempertahankan bisnis baru. Dari sejumlah konsep kewirausahaan, ada enam 

prinsip penting kewirausahaan, yaitu: 
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a. Kewirausahaan adalah hasil yang dimanifestasikan dalam perilaku yang 

digunakan sebagai dasar untuk sumber daya, kekuatan pendorong, 

tujuan, taktik, kiat, proses, dan hasil bisnis (Sanusi, 1994). 

b. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang 

baru dan berbeda (Drucker, 1959). 

c. Kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam 

memecahkan masalah dan menemukan peluang untuk meningkatkan 

kehidupan (bisnis) (Zimmerer dan Ricken, 1996). 

d. Kewirausahaan adalah nilai yang dibutuhkan untuk memulai bisnis (fase 

start-up) dan pengembangan bisnis (verture growth) (Prawiro, 1997). 

e. Kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan kreatif dan 

inovatif yang dibuat menjadi tip, pangkalan, sumber daya, proses, dan 

perjuangan untuk menciptakan barang dan layanan bernilai tambah yang 

dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi risiko.(freedomsiana, 

id., 2018) 

Berdasarkan enam konsep di atas, singkatnya kewirausahaan merupakan 

kemampuan individu dalam bertindak kreatif dan inovatif terhadap suatu gejala 

ekonomi dengan tujuan menemukan peluang dan pengembangan usaha yang 

dimiliki/diperoleh. 

 

4. Karakteristik dan nilai-nilai intrinsik kewirausahaan (Entrepreneurial 

intrinsic characteristics) 

a. Karakteristik Wirausaha 

Para pakar mengedepankan karakteristik wirausaha dengan beragam 

konsep berbeda. Secara umum, karakteristik kewirausahaan meliputi: 

1) Syukur. 

2) Jujur. 

3) Semangat bekerja. 

4) Toleransi. 

5) Sedekah dan memberi. 

b. Nilai-nilai intrinsik kewirausahaan 

Setiap karakteristik wirausaha memiliki makna dan temperamen tersendiri 

yang disebut nilai. Nilai-nilai wirausaha identik dengan sistem nilai yang 
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melekat dalam sistem nilai manajer. Secara umum, ada empat nilai 

dengan orientasi dan karakteristiknya sebagai berikut: 

1) Wirausaha yang berorientasi pada kemajuan untuk mendapatkan 

materi, karakteristik pengambilan risiko, terbuka terhadap teknologi, 

dan memprioritaskan materi. 

2) Wirausaha berorientasi pada kemajuan tetapi tidak mengejar materi. 

Pengusaha ini hanya ingin mewujudkan rasa tanggung jawab, 

layanan, sikap positif, dan kreativitas. 

3) Wirausaha berorientasi pada materi, berdasarkan kebiasaan yang 

sudah ada, misalnya dalam menghitung bisnis dengan kira-kira, sering 

menghadapi arah tertentu (aliran fengshui) agar berhasil. 

4) Wirausaha yang berorientasi non-material, dengan bekerja 

berdasarkan kebiasaan, model kewirausahaan ini biasanya 

tergantung pada pengalaman, menghitung menggunakan mistisisme, 

pemahaman etnosentris, dan mematuhi tata cara 

leluhur.(freedomsiana, id., 2018) 

 

5. Berpikir Kreatif dalam Kewirausahaan (Creative Thinking in 

Entrepreneurship) 

 

Menurut Zimmerer dan Riecken (1996), tujuh langkah dari proses kreatif 

adalah dengan menggunakan belahan otak kiri, yaitu: 

a. Persiapan (preparation), yang melibatkan kesiapan kita untuk berpikir 

kreatif. 

b. Investigasi (investigation) diperlukan dalam investigasi individu yang 

dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang masalah 

atau keputusan. 

c. Transformasi (transformation), yang melibatkan persamaan dan 

perbedaan pandangan antara informasi yang dikumpulkan. 

d. Inkubasi (incubation), yaitu ketika ada solusi spontan yang menyebabkan 

cahaya terus menerus. 

e. Iluminasi (illimination), ketika ada solusi spontan yang menyebabkan titik 

terang terus menerus. 
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f. Pengujian (verivication), yang melibatkan keakuratan ide seakurat 

mungkin dan bermanfaat mungkin. 

g. Implementasi (implementation), yaitu mentransformasikan ide menjadi 

praktik bisnis. 

 

6. Sikap dan Kepribadian Wirausaha (Entrepreneurial Attitudes and 

Personalities) 

Inkeles dan Smith (1974: 19-24) adalah beberapa ahli yang mengedepankan 

kualitas dan sikap orang modern. Menurut Inkeles (2010) kualitas manusia 

modern dimanifestasikan dalam bentuk sikap, nilai, dan perilaku dalam 

kehidupan sosial. Karakteristiknya termasuk keterbukaan terhadap 

pengalaman baru, selalu membaca perubahan sosial, menjadi lebih realistis 

tentang fakta dan pendapat, berorientasi pada saat ini dan masa depan yang 

tidak ke masa lalu, perencanaan, percaya diri, memiliki aspirasi, berpendidikan 

dan memiliki keahlian, rasa hormat, hati-hati, dan memahami produksi. 

Karakteristik orang modern hampir sama dengan yang dikatakan oleh Myrdal 

(1944), yaitu: 

a. Kesiapan diri dan keterbukaan terhadap inovasi. 

b. Kebebasan luar biasa dari tokoh-tokoh tradisional. 

c. Selalu merencanakan dalam semua kegiatan. 

d. Berorientasi ke masa kini dan masa depan. 

e. Sadar dan menghormati orang lain. 

Menurut Harsojo (1984), modernisasi sebagai sikap yang menggambarkan: 

a. Sikap terbuka untuk pembaruan dan perubahan. 

b. Percayalah pada kemampuan Anda sendiri. 

c. Berorientasi ke masa kini dan masa depan. 

d. Percaya pada kemampuan sains dan teknologi. 

e. Kemampuan untuk membentuk opini secara demokratis. 

 

Wirausaha adalah inovator yang dapat menggunakan kemampuan untuk 

mencari kreasi baru. Dalam sebuah perusahaan, seorang wirausahawan adalah 

inisiator atau pengelola penting suatu perusahaan. Menurut Dusselman (1989: 16), 

seseorang yang memiliki jiwa wirausaha ditandai oleh pola perilaku berikut: 
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a. Inovasi, yang merupakan upaya untuk menciptakan, menemukan, dan 

menerima ide-ide baru. 

b. Keberanian untuk menghadapi risiko, yaitu upaya menimbang dan 

menerima risiko dalam pengambilan keputusan dan dalam menghadapi 

ketidakpastian. 

c. Kemampuan manajerial, yaitu upaya yang dilakukan untuk menjalankan 

fungsi manajemen, termasuk: upaya perencanaan, upaya koordinasi, 

upaya menjaga kelancaran bisnis, upaya pengawasan evaluasi bisnis. 

d. Kepemimpinan, yaitu upaya untuk memotivasi, mengimplementasikan, 

dan mengarahkan tujuan bisnis. 

e. Keberhasilan atau kegagalan kewirausahaan sangat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor eksternal dan internal. Menurut Jahja (1977), faktor 

internal yang mempengaruhi adalah kemauan, kemampuan, dan 

kelemahan. Sedangkan faktor yang berasal dari perilaku diri eksternal 

adalah peluang atau peluang. Sikap kewirausahaan meliputi 

keterbukaan, kebebasan, pandangan luas, berorientasi pada masa 

depan, perencanaan, kepercayaan, sadar, menghormati orang lain, dan 

menghargai pendapat orang lain. 

 

7. Motif untuk Mencapai Kewirausahaan (Motives for Achieving 

Entrepreneurship) 

Menurut Farel, untuk maju atau berprestasi seorang wirausahawan harus 

memiliki motivasi tinggi, inovatif, dan memiliki ambisi untuk maju / 

berkembang. Persyaratan lain untuk maju (prestasi) meliputi: 

a. Memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi terhadap karir. 

b. Antusias dengan masukan dari berbagai pihak. 

c. Berorientasi maju. 

d. Memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi unggul. 

e. Motif berprestasi adalah nilai sosial yang menekankan keinginan. 

Untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan pribadi (Suhandana, 

1980: 55). Kebutuhan akan pencapaian wirausaha terlihat dalam bentuk tindakan 

untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien dari sebelumnya. 

Pengusaha yang memiliki motif berprestasi tinggi memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 
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a. Atasi sendiri kesulitan yang terjadi pada dirinya. 

b. Selalu butuh umpan balik segera. 

c. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. 

d. Berani menghadapi risiko dan menghitung. 

e. Suka tantangan. 

 

1.2. Ekosistem Wirausaha 

Teori kewirausahaan telah mendukung kegiatan eksploitasi pengusaha, 

namun telah mengalihkan lingkungan aktual pengusaha yang membuka peluang 

kewirausahaan (Szerb et al. 2015). Karena konteks kewirausahaan yang memadai 

merupakan dasar untuk setiap kegiatan wirausaha, yaitu, karena konteks 

bergantung pada yang lebih tinggi dari tindakan kewirausahaan, para sarjana 

mendukung konsep ekosistem wirausaha sebagai sinonim untuk faktor-faktor yang 

relevan dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu mencari tahu (Acs et 

al. 2014). Perspektif distrik industri (Krugman 1991; Markusen 1996), cluster (Porter 

1998), dan sistem inovasi (Freeman 1987; Lundvall 2010) telah menjadikan 

perusahaan sebagai titik fokus. Namun, Stam (2015: 1761) menekankan bahwa 

“pengusaha, bukan perusahaan, adalah titik fokus [ekosistem wirausaha]. Terkait 

ekosistem wirausaha dengan demikian dimulai dengan individu wirausaha alih-alih 

perusahaan, tetapi juga peran partisipasi kewirausahaan.” 

Bagi wirausahawan, akses ke pengetahuan sangat penting dan dibagikan 

melalui jejaring sosial (formal dan informal). Pengusaha ini sangat penting untuk 

mendukung dan menumbuhkan sistem kewirausahaan dengan dukungan 

pemerintah (Stam & Spigel, 2016). Menciptakan dan mengaktifkan ekosistem 

wirausaha memerlukan strategi seperti menggunakan kebijakan untuk mendukung 

petahana, terlibat dengan pengusaha, membuat peta ekosistem untuk strategi, 

lanjut, dan membuat pengembangan awal (Auerswald, 2015). Di kota-kota Eropa, 

Audretsch dan Belitski (2016) menemukan bahwa budaya, infrastruktur, lembaga 

formal, dan akses internet adalah faktor penting dalam meningkatkan ekosistem 

dan kegiatan wirausaha. 

Ekosistem wirausaha adalah pengaturan dengan budaya, sejarah, dan 

pengaturan kelembagaan dari waktu ke waktu (Mack dan Mayer 2016). Ada jalur 

yang berbeda untuk menciptakan ekosistem wirausaha dan peran aktor lebih 

unggul tergantung pada konteksnya (Kshetri 2014). Mason dan Brown (2014: 13) 
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menyetujui bahwa ekosistem wirausaha muncul di "tempat yang telah memiliki 

basis pengetahuan yang mapan dan sangat disetujui yang menghubungkan 

ilmuwan dan insinyur" dan itulah yang dimaksud dengan teknologi yang 

menghasilkan peluang baru. 

Dalam ekosistem ini, kami bekerja dengan universitas, yang menghasilkan 

dan menyebarluaskan pengetahuan baru yang didukung, dan perusahaan baru dan 

perusahaan lama, yang mentransformasikan dan menggunakan pengetahuan itu, 

sehingga membuat hubungan antara sains dan bisnis. Di luar perusahaan dan 

organisasi penelitian, penyedia modal serta pemerintah dan badan publik berperan 

penting dalam ekosistem wirausaha karena mereka berpengaruh dan membentuk 

cara di mana pengusaha menghubungkan kemampuan mereka (Sölvell, 2015). 

Ekosistem yang hidup memungkinkan aliran pengetahuan dan ide-ide yang efisien 

antar entitas, sehingga membentuk basis untuk nilai ekonomi dan non-ekonomi 

yang memungkinkan “kewirausahaan produktif.” Hasil dari sistem kewirausahaan 

dapat bervariasi di antara para pemangku kepentingan (Stangler & Bell-Masterson, 

2015). 

Dalam literatur, berbagai wawancara kerja dan model telah muncul ekosistem 

wirausaha. Isenberg (2011) mengemukakan enam domain dan dua belas 

komponen ekosistem wirausaha. Sementara Spigel (2015), menggunakan studi 

kasus Kanada, menentukan sepuluh atribut budaya, sosial, dan material dari 

ekosistem wirausaha yang mendukung wirausaha. Model semacam itu mengambil 

perspektif makro, membahas tentang kontribusi hasil, biaya, dan manfaat yang 

merupakan salah satu kritik utama ekosistem wirausaha (Stam 2015; Stam dan 

Bosma 2015). 

Ada perspektif kritis yang muncul tentang ekosistem wirausaha seperti sifat 

tautologisnya, kejelasan yang hilang tentang sebab dan sebab terkait dengan faktor 

spesifik, unit analisis, dan atribusi faktor kontribusi untuk hasil ekonomi (Stam dan 

Spigel 2016). Alvedalen dan Boschma (2017) mencatat beberapa defisit kerja yang 

ada termasuk perbedaan pertimbangan dan menggunakan yang eksplisit, 

menggunakan resolusi jaringan yang berbeda, sifat studio empiris berbasis tempat 

/ cluster saat ini serta sifat statistik yang ada waktu ke waktu. Selanjutnya, Stam dan 

Bosma (2015) menegaskan bahwa tingkat operasional ekosistem wirausaha belum 

didukung sepenuhnya dalam literatur. Mengenai tantangan terkait biaya dan 

manfaat dengan ekosistem wirausaha, Stangler dan Bell-Masterson (2015) 
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membahas kompleksitas, fluiditas, konektivitas, dan keragaman sebagai indikator 

semangat. 

Model ekosistem wirausaha yang ada mendukung Tantangan Kerja dan 

Universitas dan penelitian yang didanai publik. Fokusnya adalah di tingkat individu 

dan fokus terhadap peningkatan wirausaha (Stam, 2015). Dalam proyek penelitian 

skala besar yang didanai publik, Kebijakan publik mengambil alih peran 

kewirausahaan yang diselesaikan dengan proyek yang didanai mereka membuat 

inti di sekitar kontrak yang tidak sempurna. Kuratko dan Menter (2017: 45) 

menghasilkannya mengkarakterisasi kebijakan publik sebagai pelaku ekosistem 

wirausaha yang "menciptakan lingkungan yang kondusif sendiri serta dengan 

program bantuan politik dan karenanya membangun tempat pengembangan biak 

untuk tindakan kewirausahaan lebih lanjut". Kebijakan publik terlibat dalam 

keterlibatan berbagai kepentingan yang berbeda untuk masyarakat umum, tetapi 

juga terlibat, menyediakan sumber daya, dan menyediakan proyek berskala besar 

yang didanai publik, menengah dan berusaha meningkatkan biaya dan bantuan 

bagi para ahli ekosistem yang relevan. Literatur yang muncul tentang kebijakan 

publik menggambarkan mereka sebagai wirausahawan ilmiah yang membentuk 

paradigma baru, membentuk kembali batas-batas organisasi, dan batas rentang 

antara sektor publik dan swasta (Casati dan Genet 2014; Mangematin et al. 2014), 

sehingga mencari hasil yang saling menguntungkan yang dapat meningkatkan nilai 

ekonomi dan non-ekonomi di sekitar pengetahuan yang dibutuhkan (McAdam et al. 

2012). 

Dalam ekosistem wirausaha yang ideal, hasil penelitian publik akan 

melengkapi input industri dan menghasilkan proses yang efisien dan hasil yang 

memuaskan yang mendukung kewirausahaan produktif. Kenyataannya terlihat 

berbeda, karena penelitian dasar, misalnya, dari universitas, tidak langsung 

berdifusi dalam produk atau proses yang dipasarkan, seperti yang didukung oleh 

model linear inovasi (Leyden dan Menter 2017). Akademisi dan industri sering 

mengejar target yang berbeda atau bertentangan serta simultan terkait oleh dana 

abadi regional mereka dan peraturan tata kelola yang sesuai yang diberlakukan 

oleh pemerintah (Lehmann dan Menter 2016): sementara universitas dan lembaga 

penelitian dapat mencari bantuan sesuai kebutuhan, industri mungkin mendukung 

dan komersialisasi kekayaan intelektual. PI harus menyelaraskan tujuan-tujuan 

yang berlawanan, lebih penting dari kepentingan keuangan dan ilmiah, dan perlu 
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proses yang efisien sesuai tujuan masing-masing aktor (Nambisan dan Baron 

2013). Dalam menyelesaikan konflik dan tantangan seperti ini, ini kemudian 

menciptakan persaingan manajerial untuk PI yang lebih tinggi di tingkat proyek 

(Cunningham et al. 2015). 

Dari perspektif literatur ekosistem wirausaha, sangat penting untuk 

menentukan sasaran. Selain itu, peran aktif atau pasif dari ekosistem dapat 

mempengaruhi kecenderungannya untuk membuat dan mengendalikan agen. 

Peran kebijakan masyarakat menyusun kebijakan wirausaha dan hubungan 

demikian dengan ekosistem wirausaha adalah bidang lain yang sangat bermanfaat 

dari penelitian di masa depan. Akhirnya, dengan pengaruh pertumbuhan ekosistem 

virtual, peran agen-utama harus dianalisis lebih mendalam.  

 

1.3. Tata Kelola Ekosistem Kewirausahaan 

Karena struktur inheren ekosistem wirausaha dan fakta bahwa ekosistem 

bukan merupakan kebijakan atau organisasi yang diformalkan, meminta suatu 

hubungan informal antara individu, hubungan, dan organisasi, yang terkait sesuai 

dengan kedekatan regional, dibahas untuk mengembangkan teori- diperlukan kerja 

holistik untuk tata kelola ekosistem kewirausahaan. Mirip dengan kluster, ekosistem 

wirausaha dicirikan oleh pengaturan tata kelola relasional dan penurunan struktur 

hierarkis serta pemulihan yang jelas tentang harapan, tanggung jawab, dan tujuan 

(Spigel, 2015). Stam (2015) mempertimbangkan bahwa ekosistem wirausaha tidak 

sebanding dengan pasar (gagal) klasik dan akibatnya "mode tata kelola" klasik, 

yaitu "pasar" dan "hierarki" ekstrem, tidak sesuai dengan diskusi tentang perubahan 

biaya. Tolak, peluang untuk menciptakan nilai besar yang lebih tinggi, 

mempertanyakan peran penting yang dimainkan ekosistem wirausaha dalam 

kesejahteraan kawasan dan negara (Acs et al., 2014). Mengukur nilai yang 

diciptakan oleh ekosistem wirausaha hanya mungkin jika pertama-tama batas-batas 

ekosistem ditentukan dan kemudian biaya dan manfaat dalam ekosistem tetapi juga 

menimbulkan konflik antara aktor di dalam dan di seluruh ruang, tidak langsung 

yang mengarahkan dimasukkan ke dalam Akun. Diskusi berikutnya tentang 

masalah dan masalah serta beberapa hubungan agen-utama menunjukkan apakah 

dengan cara apa kebijakan publik dapat menambah nilai dengan mengelola tata 

kelola ekosistem wirausaha. 
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Untuk dapat menjelaskan dan mengukur nilai tambah yang dibuat oleh 

ekosistem wirausaha, resolusi batas-batas ekosistem adalah persyaratan penting. 

Stam dan Spigel (2016) mengatur ekosistem kewirausahaan "sebagai aktor yang 

terpisah dan faktor yang saling tergantung yang dikoordinasikan agar dapat 

menyesuaikan kewirausahaan di wilayah tertentu" Sementara ekosistem 

kewarganegaraan tidak menentukan dengan konstruksi organisasi, mereka 

menunjukkan sifat yang sama, kondisi mendasar dan masalah seperti organisasi 

lain. Karena pasar tidak sempurna, sebagian besar tidak ada gesekan dan ditandai 

oleh perbantahan pasar serta berbagai irasional para peserta, kerumitan biaya 

transaksi antara para pemain pasar yang berbeda. Tergantung pada spesifikasi 

transaksi dan produk, kontrak yang dapat digunakan sekali atau berulang kali 

disimpulkan. Penawaran, biaya transaksi, pencarian umum dan informasi biaya 

tawar-menawar dan penegakan hukum, menentukan batas-batas organisasi. 

Implikasi universal dari teori biaya transaksi (untuk diskusi yang lebih luas lihat 

Coase, 1937; Williamson 1985, 1989) berlaku untuk ekosistem wirausaha yang 

dapat dipertimbangkan sebagai perhubungan kontrak (Jensen & Meckling 1976). 

Karena kenyataan tentang kontrak-kontrak ini tidak dapat menentukan setiap situasi 

yang dapat dibayangkan dan menghasilkan keputusan atau tindakan alternatif, 

mereka dapat membahas sebagai tidak lengkap dengan alami. Terkait, ada banyak 

kontrak implisit dan eksplisit, tetapi masih belum lengkap, antara perlindungan 

ekosistem yang berbeda. 

Berkenaan dengan informasi asimetri, literatur tata kelola mengatur dua 

kategori masalah yang berbeda tergantung pada status kontrak: "pemilihan yang 

merugikan" - masalah sebagai hasil dari "karakteristik tersembunyi" sebelum para 

pihak mencapai pengaturan (ex ante), dan "moral" hazard '- masalah yang terlihat 

"tindakan tersembunyi" dan "informasi tersembunyi" setelah kontrak (Panah, 1984). 

Baik, manajer dan agen, tertarik pada informasi asimetri. Agen menggunakan 

"pensinyalan" untuk meyakinkan kepala sekolah itu ia memiliki niat terbaik dan 

mengakui tentang karakteristiknya benar, sedangkan kepala sekolah menggunakan 

"mengatur" untuk mengendalikan tindakan agen. Holmström (1979) dan lainnya 

yang menunjukkan informasi tambahan apa pun yang meningkatkan kesejahteraan 

kepala sekolah dan agen (Stiglitz 1975; Williamson, 1975). Terutama dalam 

lingkungan wirausaha di mana hasil proyek sering terpapar risiko tinggi, asimetri 
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informasi antara kepala sekolah dan agen melemahkan nilai ekonomi dan non-

ekonomi dalam ekosistem wirausaha. 

Insentif dan juga struktur kontrol yang disediakan di organisasi sektor swasta 

dilengkapi dengan potensi untuk membantu di sektor publik juga. Investigasi empiris 

tentang bagaimana para pelaku dalam ekosistem wirausaha benar-benar setuju 

dengan kategori masalah yang diajukan dan perlindungan mana yang bermanfaat 

untuk meningkatkan nilai ekonomi dan non-ekonomi dengan demikian akan 

memperkaya literatur tata kelola yang dikelola. Struktur pensinyalan dan pelaporan 

yang efisien dapat membebaskan biaya agensi dan dana yang dihasilkan dan 

membantu menciptakan ekosistem wirausaha yang lebih berharga dan transparan. 

Dari perspektif literatur tata kelola, wawasan dari lembaga penelitian klasik 

yang membahas hubungan antara manajer dan pemilik perusahaan harus dianalisis 

dan ditransfer ke arah hubungan tata kelola bilateral dalam ekosistem wirausaha. 

Kontrak bebas bilateral dan mekanismenya untuk menghindari "adverse selection" 

dan mengatasi tantangan "bahaya moral" agen harus menjadi fokus penelitian di 

masa depan 

 

1.4. Karakteristik Wirausaha 

Dalam perkembangannya, beberapa peneliti terdahulu mempunyai berbagai 

macam hasil temuan mengenai karakteritik wirausaha. Dalam buku ini, secara 

ringkas karakteritik wirausaha diuraikan. 

1. Berani Mengambil Resiko dengan Penuh Perhitungan (Calculated Risk 

Taking) 

Porter (1998) menjelaskan lima faktor yang mempengaruhi lingkungan 

persaingan bisnis (industry/competitive environment) yaitu; 

a. Pendatang baru (new entrant) potensial; wirausaha harus menganalisis 

ancaman masuknya pendatang baru yang berpotensi menjadi pesaing 

bisnis; 

b. Pemasok (supplier); adanya pemasok menuntut keahlian wirausaha dalam 

melakukan tawar menawar (bargaining power of supplier) agar nantinya 

tidak tergantung pada apa yang ditentukan oleh pemasok. 

c. Produk barang/jasa pengganti (threat of subtitutes); kehadiran produk 

pengganti merupakan ancaman bagi wirausaha karena pembeli/konsumen 

memiliki berbagai pilihan produk alternatif. Oleh karena itu, wirausaha harus 
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mampu menuangkan ide-ide kreatif dan inovasi produknya. Keahlian 

dibutuhkan dalam menganalisis kelebihan dan kelemahan dari produk 

pengganti untuk menciptakan nilai /ciri khas tersendiri dari produk 

barang/jasa yang ditawarkan. 

d. Pembeli (buyer); wirausaha membutuhkan keahlian dalam proses tawar 

menawar dengan pembeli (bargaining power of buyers). Keahlian ini juga 

dibutuhkan untuk meyakinkan pembeli untuk menggunakan produk 

barang/jasa yang dimiliki. 

e. Pesaing industri (industry competitor); wirausaha membutuhkan 

kemampuan memahami situasi persaingan usaha (intensity of rivalry).  

Kemampuan menganalisis diperlukan untuk mempertahankan posisi 

usaha/perusahan yang dimiliki dalam persaingan, jika tidak maka 

pembeli/konsumen akan beralih pada pesaing. 

 

2. Mempunyai Komitmen dan Mampu untuk Bekerja Keras (Commitment and 

Perseverance) 

Berdasarkan Handayani (2015), semua orang yang bekerja di perusahaan atau 

organisasi, harus memiliki komitmen untuk bekerja karena jika perusahaan 

karyawan tidak memiliki komitmen untuk bekerja, maka tujuan dari perusahaan 

atau organisasi tidak akan dijangkau. Namun terkadang perusahaan atau 

organisasi kurang memperhatikan komitmen yang ada karyawannya, sehingga 

berdampak pada penurunan kinerja pada karyawan atau loyalitas karyawan 

berkurang. Komitmen kepada setiap karyawan sangat penting karena dengan 

komitmen seorang karyawan bisa menjadi lebih bertanggung jawab atas 

pekerjaannya dibandingkan dengan karyawan yang tidak punya komitmen. 

Biasanya karyawan yang memiliki komitmen, akan bekerja secara optimal 

sehingga mencurahkan perhatian, pikiran, energi dan waktu untuk bekerja, 

sehingga apa yang telah dilakukan sesuai dengan yang diharapkan oleh 

perusahaan. 

 

Ada beberapa faktor yang memengaruhi komitmen, menurut Mar'at (2000, 87), 

komitmen karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor dan salah satu faktor 

adalah motivasi. Manusia pada dasarnya mudah dimotivasi dengan 

memberikan apa yang dia inginkan. Seorang karyawan yang termotivasi, 
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karyawan akan melakukan segala daya untuk bekerja keras pekerjaannya baik 

untuk kesuksesan perusahaan. Kerja keras dilakukan dengan adanya dorongan 

atau motivasi akan menghasilkan kepuasan bagi karyawan dalam melakukan 

pekerjaan mereka. Motivasi kerja sangat terkait langsung dengan komitmen 

organisasi karyawan (Mathiew & Jones, 1991) 

 

Motivasi kerja yang positif mengarah pada komitmen dan perilaku individu untuk 

mencapai kesuksesan dalam bisnis (Lumintan, 2016).  Elemen motivasi kerja 

yang dibahas adalah terdiri dari; arahan perilaku (arah perilaku), tingkat usaha 

(tingkat usaha), dan tingkat kegigihan (tingkat kegigihan) menurut George dan 

Jones (2005; 175). 

a. Arah perilaku (direction of behavior) 

Di tempat kerja, ada banyak perilaku yang bisa dilakukan oleh karyawan. 

Arah perilaku (direction of behaviour) mengacu pada perilaku yang dipilih 

oleh seseorang dalam mengerjakan banyak pilihan perilaku yang dapat 

mereka lakukan dengan benar atau tidak. Banyak contoh perilaku yang 

tidak patut dapat dilakukan oleh seseorang karyawan, perilaku ini 

nantinya akan menjadi hambatan bagi organisasi dalam mencapai 

tujuannya. Sedangkan untuk mencapai tujuan perusahaan secara 

maksimal, karyawan harus memiliki motivasi untuk memilih perilaku 

fungsional dan dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Setiap karyawan diharapkan bekerja tepat waktu, mengikuti peraturan 

yang berlaku, dan bekerja sama dengan sesama kolega. 

 

b. Tingkat upaya (level of effort) 

Tingkat usaha atau tingkat usaha berbicara tentang betapa sulitnya bisnis 

itu seseorang untuk bekerja sesuai dengan perilaku yang dipilih. Di 

tempat kerja, karyawan tidak cukup jika hanya memilih arah perilaku yang 

fungsional pencapaian tujuan perusahaan. Namun, ia juga harus memiliki 

motivasi untuk bekerja sulit dalam menjalankan perilaku yang dipilih. 

Misalnya di tempat kerja, satu tidaklah cukup bagi pekerja untuk hanya 

memilih hadir tepat waktu, tetapi mereka juga perlu melihat keseriusan 

dan ketulusan di tempat kerja. 
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c. Tingkat kegigihan (level of persistence) 

Ini mengacu pada motivasi karyawan ketika dihadapkan dengan masalah 

hambatan atau hambatan dalam bekerja, seberapa keras seorang 

karyawan Orang tersebut terus berusaha melakukan perilaku yang dipilih. 

Misalnya jika ada hambatan untuk masalah cuaca atau kesehatan 

karyawan produksi, baik karyawan tetap tepat waktu untuk bekerja dan 

serius melakukan tugas seperti biasa atau memilih hal-hal lain, seperti izin 

untuk pulang atau tidak masuk kerja. Dalam hal ini pengecualian dibuat 

jika masalah kesehatan terjadi dialami oleh pekerja, termasuk penyakit 

serius yang bisa menyebabkan seseorang tidak dapat bekerja. 

 

Allen dan Meyer (1993) menyarankan tiga dimensi dalam komitmen organisasi, 

termasuk: 

a. Komitmen Afektif (Affective Commitment) 

Terkait dengan keinginan untuk melekat pada organisasi. Individu 

menetap di organisasi kehendak sendiri. Kunci dari komitmen ini adalah 

ingin. Individu dengan komitmen afektif tinggi memiliki kedekatan 

keterikatan emosional dengan organisasi, ini berarti bahwa individu akan 

melakukannya memiliki keinginan untuk berkontribusi secara berarti 

kepada organisasi dibandingkan dengan individu dengan komitmen 

afektif yang lebih rendah. Komitmen afektif memiliki hubungan yang 

sangat dekat dengan seberapa sering anggota hadir atau tidak ada 

dalam organisasi. Semakin tinggi komitmen afektif maka tingkat 

ketidakhadiran individu akan lebih rendah. Individu dengan komitmen 

afektif akan bekerja lebih keras dan menunjukkan hasil kerja yang lebih 

baik daripada itu komitmen yang lebih rendah. Karyawan yang memiliki 

komitmen afektif yang kuat tetap bekerja dengan perusahaan karena 

mereka ingin bekerja. 

 

b. Komitmen Berkelanjutan (Continuance Commitment) 

Komponen berdasarkan kebutuhan rasional. Dengan kata lain, 

Komitmen ini dibentuk atas dasar untung dan rugi, dipertimbangkan apa 

yang seharusnya dikorbankan jika Anda akan menetap di suatu 

organisasi. Kunci komitmen ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup 
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(need to). Individu dengan komitmen berkelanjutan yang tinggi akan 

bertahan dalam organisasi, bukan karena alasan emosional, tetapi 

karena kesadaran dalam diri individu akan kerugian besar yang dialami 

jika meninggalkan organisasi. Di sini juga didasarkan pada tidak adanya 

alternatif lain. Tindakan meninggalkan organisasi menjadi berisiko tinggi 

karena orang takut kehilangan donasi yang diberikan kepada organisasi 

dan menyadari bahwa tidak mungkin untuk menemukan penggantinya. 

 

c. Komitmen Normatif (Normative Commitment) 

Komitmen yang didasarkan pada norma yang ada pada karyawan, 

mengandung keyakinan individu dalam tanggung jawab terhadap 

organisasi. Karyawan merasakan harus bertahan karena kesetiaan. 

Kunci dari komitmen ini adalah kewajiban untuk bertahan dalam 

organisasi (seharusnya). Komitmen normatif terhadap organisasi dapat 

berkembang dari sejumlah tekanan yang dirasakan individu selama 

proses sosialisasi (dari keluarga atau budaya) dan selama sosialisasi 

ketika individu baru masuk organisasi. Selain itu komitmen normatif juga 

berkembang karena organisasi memberikan sesuatu yang sangat 

berharga bagi individu yang tidak dapat dibalas. Komponen normatif 

akan menimbulkan perasaan kewajiban terhadap tugas dan secara tepat 

untuk melakukannya terhadap manfaat yang telah dibuat organisasi 

yang diberikan. 

 

3. Bersikap Jujur dan Dapat dipercaya (Integrty and Reliability) 

Sebuah institusi dapat dipercaya oleh masyarakat jika institusi di dalamnya 

dibangun oleh individu yang bisa dipercaya. Hubungan dengan orang lain 

menjadi harmonis jika dibangun oleh orang yang dipercaya. Jadi betapa 

pentingnya menjadi seseorang yang bisa dipercaya sementara individu yang 

dapat dipercaya semakin langka. Karena itu, melalui artikel ini akan diteliti 

bagaimana menjadi orang yang bisa dipercaya. Menjadi orang yang bisa 

dipercaya adalah impian semua orang, tetapi mendalam sebenarnya itu tidak 

mudah. Seseorang perlu mengkondisikan, berusaha, dan membutuhkan 

memiliki keberanian. Membangun seseorang yang bisa dipercaya bukanlah 

sesuatu yang bisa dibangun dengan sekejap mata, tetapi melalui kebiasaan 
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yang konsisten dalam interaksi dengan diri sendiri, orang lain, dan Tuhan. 

(Tirtawinata, 2013) 

Setiap hubungan dalam bentuk apa pun dengan siapa kita berhubungan 

membutuhkan kepercayaan atau rasa saling menguntungkan bisa dipercaya. 

Faktanya dalam kehidupan sosial banyak kasus yang mengakibatkan 

menghilangnya kepercayaan yang disebabkan oleh orang yang tidak bisa 

dipercaya. Semua orang ingin menjadi diri mereka sendiri bisa dipercaya, tetapi 

tidak semua orang bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, bahkan bisa dikatakan 

semakin langka karena tantangan paling sulit untuk menjadi orang yang bisa 

dipercaya menentang diri sendiri, karena dibutuhkan kerendahan hati dan 

keberanian untuk melepaskan keegoisan, dan memperjuangkan kebenaran. 

Elemen kredibilitas adalah berkaitan dengan karakter integritas dan niat saat 

berhubungan dengan kompetensi itulah kemampuan dan hasil dan cara 

meningkatkan kualitas elemen-elemen ini, sehingga pada akhirnya individu dapat 

menjadi orang yang dipercaya.(Tirtawinata, 2013) 

"Trust" menunjukkan kesediaan kita untuk mengambil risiko mendapatkan 

konsekuensi yang bermanfaat atau merugikan di dalam berinteraksi dengan orang 

lain, sementara "dapat dipercaya" menunjukkan kemauan kita untuk menanggapi 

pengambilan risiko dari orang lain dengan cara yang menjamin orang itu ini akan 

memiliki konsekuensi yang menguntungkan. 

 

a. Elemen Kepercayaan 

Elemen adalah bagian penting, yang dibutuhkan dari keseluruhan yang lebih 

besar. Begitu unsur kepercayaan adalah bagian penting dari kepercayaan itu 

sendiri, atau bagian yang dibutuhkan untuk mewujudkan kepercayaan. 

Elemen penting untuk kepercayaan adalah kredibilitas (credibility) atau dapat 

dipercaya (believabilty). Kredibilitas mencakup empat hal ini dalam di mana 

kedua hal ini terkait dengan karakter dan dua hal inti lainnya terkait dengan 

kompetensi. Elemen kredibilitas yang terkait dengan karakter adalah 

integritas dan niat sedangkan yang terkait dengan kompetensi adalah 

kemampuan dan hasil. Selanjutnya akan dibahas satu per satu empat 

elemen inti yang membangun kredibilitas. 

 

b. Integritas (integrity)  
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Menurut Covey mengungkapkan bahwa umumnya orang menafsirkan 

integritas dengan kejujuran, dalam bahasa Inggris adalah kejujuran yang 

berarti 'mengatakan yang sebenarnya dan meninggalkan kesan yang tepat'. 

Jadi jika individu hanya menyampaikan berita yang benar tetapi dengan 

kesan yang salah, masih belum dikatakan jujur. Namun, lebih jauh, kejujuran 

dimaksudkan untuk tingkatkan kepercayaan (trust), kejujuran tidak cukup, 

tetapi dibutuhkan lebih dari jujur saja, itu membutuhkan integritas. Integritas 

membutuhkan kesesuaian, kerendahan hati, keberanian. Kongkruensi dapat 

diartikan memiliki kesamaan dari luar dan dari dalam (dalam yang sama dan 

keluar - tidak kepatuhan). Jadi tidak ada yang disembunyikan dari orang itu, 

karakter melekat pada sifatnya. Dapat dikatakan bahwa orang tersebut jauh 

dari kemunafikan dan berpura-pura. Kerendahan hati ditekankan sebagai 

orang yang rendah hati, atau orang sederhana. 

 

Keberanian (Congcruence) berarti memiliki keberanian untuk 

mengungkapkan kebenaran. Di sini dengan kesadaran penuh terungkap 

kebenaran dengan semua risiko berani ditanggung. Maka untuk 

menumbuhkan kepercayaan berdasarkan prinsip kejujuran dibutuhkan 

integritas. Integritas ini membutuhkan kualitas kejujuran, kesesuaian, 

kerendahan hati, dan keberanian. Hubungan yang berkelanjutan 

(sustainable relations) membutuhkan tingkat integritas yang tinggi akan 

menumbuhkan kepercayaan berkelanjutan. Seperti pesan yang disampaikan 

oleh Albert Einstein: "Siapa pun yang ceroboh dengan kebenaran adalah 

bahwa hal-hal kecil tidak dapat dipercaya dengan hal-hal penting 

masalah."(Covey, 2008: 62). 

 

c. Niat (intent) 

Niat atau niat sangat penting untuk membangun kepercayaan. Meskipun 

seseorang memilikinya integritas dan kemampuan tetapi memiliki niat buruk, 

sehingga orang tersebut sulit untuk dapat dipercaya. Menurut Covey (2008),  

Dalam niat ada motif, agenda, dan perilaku. Motif adalah alasannya terhadap 

seseorang untuk melakukan wasiat. Menjadi orang yang bisa diyakini bahwa 

motif peduli yang tulus dibutuhkan dalam segala hal. Agenda yang dimaksud 

di sini, bagaimana niat tersebut akan terwujud dengan dorongan dari motif di 
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atas. Apa yang dijadwalkan atau terencana atau tujuan dari apa yang akan 

kita lakukan adalah segala sesuatu yang ada membawa kebaikan dan 

manfaatkan semua yang terlibat di dalamnya untuk kebaikan bersama. Jadi 

motif dan agenda dalam niat harus positif dan konstruktif.  

d. Kapabilitas (capability) 

Kemampuan Seseorang yang mampu adalah seseorang yang mampu atau 

seseorang yang memiliki kemampuan, pertanyaannya adalah, kemampuan 

seperti apa; apakah kita memiliki kemampuan yang relevan. Artinya, apakah 

kemampuan yang kita miliki membuat kita dapat dipercaya. Jadi di sini setiap 

orang yang ingin dipercaya perlu memiliki kemampuan yang bisa diandalkan. 

Ini sangat diperlukan karena memiliki kemampuan yang dapat diandalkan 

akan meningkatkan kepercayaan diri.  

 

Sekali lagi, Covey menjelaskan bahwa itu termasuk di dalamnya dalam 

kemampuan, menggunakan akronim dari TASK, di mana T adalah "Talent", 

A adalah "Attitudes", S adalah "Skill", K adalah "Knowledge" dan S adalah 

"Style". Bakat yang ada dalam bakat Indonesia atau sifat bawaan atau bakat 

seseorang dimana ini adalah hadiah dari Tuhan yang merupakan kekuatan. 

Seringkali bakat masih dalam bentuk potensi yang belum nyata sehingga 

perlu upaya untuk merealisasikannya.  

 

Bakat (talent) dalam hal bahasa atau dalam pengertian umum yang kita 

pahami adalah kekuatan / keunggulan alami yang melekat dalam diri kita dan 

menjadi pembeda antara kita dan orang lain. 

 

Sikap (attitudes), memahami sikap, termasuk sikap, adalah kesiapan untuk 

bereaksi menuju suatu objek dengan cara tertentu. Respons seseorang 

terhadap sesuatu bisa membentuk pola tertentu. Maka melalui sikapnya 

tergambar bagaimana cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Jika 

seseorang melihat segalanya - apakah itu baik atau tidak bermanfaat, 

bahkan peristiwa yang paling berbahaya atau bahkan pahit dari sudut 

pandang pandangan positif, dia akan positif dalam situasi apa pun. 

Keterampilan (skill) yang dalam bahasa Indonesia didefinisikan sebagai 
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keterampilan, yaitu keterampilan untuk menyelesaikan tugas. Dengan cara 

apa kita bisa melakukannya dengan baik, itu adalah keterampilan kita punya. 

 

Pengetahuan (knowledge), menurut kamus bahasa Indonesia, adalah 

segalanya dikenal; kecerdasan juga bisa diartikan. Jadi pengetahuan kita 

menggambarkan siapa kita belajar, bagaimana pandangan kita, apa yang 

kita pahami, dan bagaimana kesadaran kita segalanya di sekitar kita. Gaya 

dapat diartikan sebagai gaya yang menunjukkan keunikan kita dalam 

menghadapi situasi sesuai dengan kepribadian kita. Gaya kita dalam 

menangani masalah harus bisa memfasilitasi berbagai sudut pandang yang 

mengarah pada kepentingan bersama dan kebaikan bersama sebenarnya. 

 

e. Hasil (result) 

Hasil yang dimaksud berkaitan dengan apa yang telah kami lakukan, 

bagaimana kinerja kita, ada bukti bahwa pekerjaan kita dapat 

dipertanggungjawabkan secara moral. Hasil itu adalah buah yang dapat 

dilihat, nyata, dan dapat diukur, dan dapat dievaluasi oleh siapa saja siapa 

yang melihatnya. 

 

Dari keempat unsur kredibilitas yang telah kita bahas di atas, yaitu integritas, niat, 

kapabilitas, dan hasil (result), dapat dikatakan integritas, niat, kemampuan 

berada dalam area internal individu atau internal sementara hasilnya adalah 

eksternal karena merupakan perwujudan dari bagian internal 

individu.(Tirtawinata, 2013) 

 

1.5. Kreatif (Creativity) 

Kreativitas adalah ukuran dari potensi kualitas sumber daya manusia, 

kreativitas setara dengan sumber potensial kekuatan manusia lainnya seperti 

kecerdasan, kepribadian, dan keuletan. Kreativitas sebagai potensi 

pengembangannya tidak terlepas dari aspek psikologi yang melekat terkait dengan 

pola pikir, sikap dan mental. Kreativitas juga dapat dilihat sebagai proses yang 

melibatkan mengorganisir pengalaman sedemikian rupa untuk menghasilkan ide 

yang baru yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka yang berkepentingan 

(Mustaji, 2005: 6). Wallas Theory (1926) menyatakan bahwa dalam analisis proses 
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kreatif dapat dibagi menjadi empat fase, yaitu fase persiapan, fase inkubasi, fase 

inspirasi dan fase revisi. Fase-fase ini lebih banyak dijabarkan selanjutnya sebagai 

berikut: 

a. fase persiapan (preparation phase) 

dalam fase ini memperhatikan individu untuk masalah atau hal, mengatur 

data atau komponen, merumuskan masalah dan mengemukakan ide atau 

percobaan dan kesalahan yang sesuai oleh pemecahan masalah atau 

bentuk konstruksi, 

b. fase inkubasi (incubation phase) 

fase individu menyusun ulang dan menguji ide atau eksperimennya, selain 

itu individu juga sangat melibatkan diri dan mengalami masalah yang 

dihadapi. Meskipun tidak ada aktivitas dan kemajuan nyata, tetapi 

masalahnya mendalam penyelesaian tidak langsung, 

c. fase inspirasi (inspiration phase) 

pada fase ini individu secara tiba-tiba muncul ide tentang tema atau 

hubungan bermacam-macam komponen dari masalah yang dihadapi, 

d. fase revisi (revision phase) 

pada fase ini individu memikirkan, mengevaluasi, menyusun rencana 

penyelesaian secara kritis 

 

Haris (1998) berpendapat bahwa kreativitas dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: 

(1) kemampuan; kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir dan menentukan 

sesuatu yang baru, untuk menciptakan ide-ide baru dengan menggabungkan, 

mengubah atau menerapkan mengembalikan gagasan yang sudah ada, (2) 

perilaku; kreativitas adalah perilaku perubahan dan kebaruan, kemampuan 

untuk bermain-main ide dan kemungkinan, perspektif yang fleksibel, dan (3) 

proses; kreativitas adalah proses kerja keras dan berkelanjutan dalam 

menghasilkan ide dan pemecahan masalah yang lebih baik, juga selalu 

berusaha membuat segalanya lebih baik. 

 

1.6. Peran dan Fungsi Kewirausahaan 

Penelitian tentang ekosistem wirausaha sebagian besar telah mengambil 

perspektif makro untuk lebih mengkonseptualisasikan dan memetakan faktor 

penentu dan integrasi ekosistem wirausaha, namun telah mengabaikan interaksi 
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tingkat mikro dari berbagai perlindungan ekosistem wirausaha. Kritik terbaru 

terhadap ekosistem wirausaha telah berpusat pada kebebasan hubungan dan 

atribusi, analisis unit, perbedaan penggunaan resolusi jaringan serta sifat statistik 

dari perihal kerja yang ada (Cunningham, Menter, & Wirshing, 2019).  Oleh karena 

itu penting untuk memahami peran dan fungsi kewirausahaan yang sebenarnya 

untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana seharusna interaksi tingkat 

mikro dalam sebuah ekosistem wirausaha dibangun dengan baik.  

Mintzberg (1989) mengidentifikasi peran kewirausahaan dalam pengambilan 

keputusan, manajer memulai dan mengawasi proyek baru yang akan meningkatkan 

kinerja organisasi. Lebih lanjut Robbins (2002: 5) mengatakan bahwa 

kewirausahaan (entrepreneur) sedang mencari peluang dalam organisasi dan 

lingkungannya dan memulai proyek yang menyebabkan perubahan. 

Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang digunakan 

sebagai dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang untuk berhasil 

(Suryana, 2003: 1). Kreatif adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru 

dan cara-cara baru untuk memecahkan masalah dan menemukan peluang 

(memikirkan hal-hal baru), sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk 

menerapkan kreativitas untuk memecahkan masalah dan menemukan peluang 

(melakukan hal-hal baru). Seperti yang dinyatakan di atas, kewirausahaan belajar 

tentang nilai kemampuan dan perilaku seseorang dalam menciptakan dan 

berinovasi. Oleh karena itu, objek studi kewirausahaan adalah nilai-nilai dan 

kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Menurut 

Soemahamidjaja (1980), kemampuan seseorang yang menjadi objek wirausaha 

meliputi: 

a. Kemampuan untuk merumuskan tujuan hidup (bisnis). Dalam merumuskan 

tujuan hidup (bisnis) perlu refleksi, koreksi, yang kemudian berulang kali 

dibaca dan diamati hingga memahami apa yang diinginkannya. 

b. Kemampuan untuk memotivasi diri untuk melahirkan kemauan yang 

menyala-nyala. 

c. Kemampuan untuk mengambil inisiatif, yaitu melakukan sesuatu yang baik 

tanpa menunggu orang lain, yang dilakukan berulang kali sehingga menjadi 

kebiasaan berinisiatif. 

d. Kemampuan berinovasi, yang melahirkan kreativitas (kreativitas) setelah 

terbiasa berulang-ulang akan melahirkan motivasi. Kebiasaan inovatif adalah 
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dorongan untuk selalu mencari kemungkinan baru atau kombinasi baru yang 

dapat digunakan sebagai alat dalam menyajikan barang dan jasa untuk 

kemakmuran masyarakat. 

e. Kemampuan membentuk modal uang atau barang (capital goods). 

f. Kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri selalu tepat waktu 

dalam semua tindakan melalui kebiasaan yang selalu tidak menunda 

pekerjaan. 

g. Kemampuan mental berdasarkan agama. 

h. Kemampuan membiasakan diri mengambil pelajaran dari pengalaman yang 

baik dan menyakitkan. 

 

Adapun peran dan fungsi wirausaha sebagai berikut; 

1. Peran dan fungsi selaku Inovator 

Drucker (1985) menjelaskan bahwa peran utama wirausaha adalah melakukan 

inovasi. Inovasi merupakan alat untuk memanfatkan perubahan sebagai 

peluang bagi produksi barang/jasa yang berbeda dengan cara  mencermati 

perubahan dan gejala yang terjadi di lingkungan; menganalis peluang tersebut 

secara konseptual dan perseptual; dan mempraktikkanya. 

 

2. Peran dan fungsi selaku Penanggung Resiko 

Meredith (1996) menjelaskan bahwa wirausaha merupakan pengambil resiko. 

Wirausahawan mampu memperhitungkan resiko yang harus dihadapi dan 

menjadikannya sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi dan dicari jalan 

penyelesaiannya. Baik resiko kecil ataupun besar, setiap situasi mempunyai 

resiko dan membutuhkan kemampuan pengambilan keputusan wirausaha yang 

baik serta realisitis. 

 

3. Peran dan Fungsi Sebagai Pemimpin 

Menurut Covey (2008), ada tiga peran pemimpin dalam organisasi, yaitu: 

a. Pathfinding (jalur pencarian), yang berisi sistem nilai dan visi dengan 

kebutuhan pelanggan melalui jalur perencanaan strategis (path strategy). 

b. Menyelaraskan (menyelaraskan), upaya untuk memastikan struktur, sistem 

dan operasi organisasi memberikan dukungan untuk pencapaian visi dan 

misi 
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c. Pemberdayaan (pemberdayaan), semangat yang bergerak dalam diri orang 

yang mengekspresikan bakat, kecerdikan dan kreativitas, untuk 

memproses semuanya dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang 

disepakati. 

Pendapat terkait dengan peran pemimpin diterbitkan oleh Hicks dan Gullet 

(1987) terkait dengan peran sebagai pemimpin, bertindak adil, mendukung 

pencapaian tujuan, sebagai katalisator, sebagai perwakilan organisasi, 

menciptakan situasi yang aman, ingin kreatif dan sebagai sumber inspirasi. 

 

4. Peran dan fungsi sebagai Pengambil Keputusan 

Carland, Hoy, dan Boulton (1984) mengungkapkan tiga jenis pengambilan 

keputusan; 

a. Keputusan yang sifatnya rutin (routine decision) yaitu jenis keputusan yang 

diambil berdasarkan atas berbagai alternatif solusi yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya. 

b. Keputusan adaptif (adaptive decision) yaitu jenis keputusan yang diambil 

sebagai bentuk respon terhadap masalah yang jarang terjadi sehingga tidak 

dapat diprediksi secara pasti atau hanya sebagian saja jalan 

penyelesaiannya yang diketahui. 

c. Keputusan inovatif (innovative decision) yaitu keputusan yang diambil 

berdasarkan pada hasil temuan/masalah baru yang belum pernah dialami 

sebelumnya. 

 

5. Peran dan fungsi selaku Penghubung 

Peran dan fungsi penghubung tidak berbeda jauh dengan hubungan 

masyarakat (hubungan masyarakat). Tugas dan fungsinya menjelaskan, 

meningkatkan, meningkatkan, dan sekaligus memasarkan produk jasa yang 

telah dihasilkan. Meningkatkan sumber daya manusia, baik dalam 

pengembangan ketrampilan dalam pengetahuan (ekonomi) maupun teknologi. 

Sebagai penghubung tidak hanya nyata bergerak di bidang informasi, tetapi 

bentuknya sangat beragam tergantung pada tujuan pengelolaannya. 

Penghubung meningkatkan dan menjembatani antara para tenaga ahli yang 

ahli para industriawan sebagai penguasa aplikasi teknologi. Oleh karena itu unit 

penghubung dalam penyelarasan lnformasi penting, khususnya antara pusat 



26 
 

administrasi dan informasi, perguruan tinggi, dan industri. Saat ini unit 

penghubung paling banyak dilibatkan pada perguruan tinggi, khusus dal Aku 

menyebarkan informasi dan menyetujui siswa yang akan melanjutkan ke 

perguruan tinggi yang diperoleh. Petugas yang tergabung dalam unit ini pada 

umumnya adalah orang asal daerah mana perguruan tinggi tersebut berada. 

Peran sukses penghubung ditentukan oleh keahlian mereka dalam melakukan 

promosi. Kerjasama yang dibina lebih mengarah pada penimbaan ilmu atas apa 

yang pernah diperoleh. Ketrampilan yang diperoleh saat berada di lingkungan 

industri (Margono, 2001) 

 

1.6. Kewirausahaan dan Pembangunan Nasional 

Kewirausahaan merupakan salah satu faktor produksi yang memegang 

peranan penting dalam pembangunan. Menurut Schumpeter (1883–1950), sumber 

utama kemakmuran bukan terletak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 

melainkan pada pembangunan ekonomi yang dipindahkan oleh peran 

kewirausahaan dari para pelaku ekonomiinya. 

Menurut Schumpeter (1883), pembangunan ekonomi adalah peningkatan 

hasil yang dihasilkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wirausaha (pengusaha). 

Inovasi memiliki makna yang luas, yang tidak hanya melibatkan penemuan teknik-

teknik berproduksi baru, tetapi juga penemuan perdagangan baru, jenis bahan baru 

untuk produksi, cara-cara usaha baru, dan cara-cara pemasaran baru. Oleh 

Schumpeter, inovasi dalam kewirausahaan dianggap sebagai suatu loncatan dalam 

fungsi produksi. 

Wirausahawan baik eksternal maupun internal. Secara eksternal, 

wirausahawan mencari sebagai penyedia lapangan pekerjaan untuk para pencari 

kerja. Dengan terserapnya tenaga kerja oleh kesempatan kerja yang ada, yang 

telah disediakan wairausaha, tingkat pembayaran nasional akan menjadi lebih 

berkurang. Dan internal wirausahawan dalam mengurangi tingkat orang lain, dapat 

meningkatkan kepercayaan diri, dan meningkatkan daya beli untuk pelakunya. 

Dengan menurunnya tingkat perolehan dapat ditapak positif terhadap naiknya 

pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat, dan tumbuhnya keuangan 

nasional. Selain itu, dengan bertumbuhnya pendapatan perkapita dapat 

mempengaruhi turunya kriminalitas yang biasanya ditimbulkan karena 
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kemenangan. Wirausahawan memiliki peran yang sangat tinggi dalam melakukan 

wirausaha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

BAB II 

KEWIRAUSAHAAN DIGITAL 

 
 

2.1. Deskripsi Kontekstual 

Teknologi digital menandai era baru dalam kewirausahaan, di mana tradisional 

cara dan bentuk mengejar peluang wirausaha semakin dipertanyakan dan dibuat 

ulang. Mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu mendasar 

membutuhkan integrasi konsep dan konstruksi terkait teknologi digital dengan teori 

kewirausahaan yang ada. Penelitian menunjukkan digitalisasi inisiatif 

kewirausahaan menyiratkan serangkaian asumsi baru yang menyertainya— (1) 

proses dan hasil wirausaha yang lebih lancar atau kurang terikat, dan (2) agensi 

wirausaha yang lebih terbatas dan lebih terdistribusi. Pada gilirannya, asumsi-

asumsi ini menuntut teori baru dalam kewirausahaan yang akan mendapat manfaat 

dari penggabungan yang cermat antara teori terkait teknologi digital perspektif, 

konsep, dan konstruksi. Yang penting, masalah penelitian disorot di sini dipusatkan 

pada peningkatan pemahaman kita tentang keprihatinan yang lebih sentral dalam 

kewirausahaan: sifat ketidakpastian kewirausahaan dan cara-cara di mana 

pengusaha (secara individu dan kolektif) mengatasinya. Dengan digitalisasi cepat 

produk dan layanan lintas industri, peluang kewirausahaan di pasar ini juga semakin 

diresapi dengan teknologi digital. (Nambisan, 2017) 

Kewirausahaan digital memiliki topik yang tinggi karena perkembangan 

teknologi dan kemajuan infrastruktur menciptakan berbagai peluang bagi 

pengusaha. Perhatian publik yang besar terhadap model bisnis digital baru ini 

bertentangan dengan sedikit sekali penelitian tentang peluang, tantangan, dan 

faktor-faktor kesuksesan kewirausahaan digital (Kraus, et. al, 2019). Bagaimana 

kita bisa lebih mempertimbangkan sifat kewirausahaan dalam ekonomi digital? "Ini 

mengemukakan argumen berikut. Pertama, kewirausahaan dalam ekonomi digital, 

memasukkan tiga jenis peluang yang berbeda terkait: bisnis, pengetahuan, dan 

perlindungan. Kedua, praktik kewirausahaan dalam ekonomi digital yang diwariskan 

dengan bahan sosiomaterial.(Davidson & Vaast, 2010) 
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Sebagai fenomena digitalisasi menyebabkan berbagai implikasi melalui cepat 

dan perubahan transformatif, sangat relevan untuk pengusaha dan peneliti 

kewirausahaan menyadari hasil dan koneksi terkait dan mengidentifikasi peluang 

yang muncul di bisnis. Digitalisasi tidak direduksi menjadi satu perkembangan baru 

dalam kewirausahaan. Agak, model bisnis menghadapi perubahan besar menuju 

seluruh lingkungan digital. Selain baru bisnis yang diciptakan dari peluang yang 

timbul karena digitalisasi, cabang yang ada dan bisnis berubah dari offline ke bisnis 

online - membangun "kewirausahaan digital" sebagai bentuk baru dari kegiatan 

wirausaha. Dalam tulisan ini "kewirausahaan digital" adalah dipahami sebagai "sub-

kategori kewirausahaan di mana sebagian atau semua dari apa yang akan terjadi 

fisik dalam organisasi tradisional telah didigitalkan ”(Hull et al., 2007; 293) dan 

dengan demikian didefinisikan sebagai "penjualan produk atau layanan digital di 

seluruh jaringan elektronik"(Guthrie, 2014, hal. 115). 

Kewirausahaan digital adalah fenomena yang muncul melalui aset teknologi 

seperti internet dan teknologi informasi dan komunikasi (Le Dinh et al., 2018). 

Secara umum, setiap kegiatan wirausaha yang mentransfer aset, layanan, atau 

bagian utama dari bisnis menjadi digital dapat dicirikan sebagai digital 

entrepreneurship. Menurut Hull et al. (2007), Pengusaha digital menghadapi banyak 

perbedaan dibandingkan dengan pengusaha tradisional. Produk, aktivitas 

pemasaran, dan tempat kerja adalah kriteria perbedaan utama pengusaha digital 

dan non-digital. 

Kewirausahaan digital merupakan salah satu potensi pemberdayaan pebisnis 

milenial. Potensi Pengembangan bisnis baru ini meningkat karena kesempatan 

untuk mendigitalkan dan mengubah cabang bisnis bisnis dari offline ke online. 

Dampak positif digitalisasi pada kewirausahaan juga terjadi dalam bentuk 

mempromosikan inovasi, menciptakan peluang kerja, meningkatkan produktivitas 

baik secara sosial maupun ekonomi sehingga menjadi prioritas bagi pemerintah di 

berbagai negara (Shane dan Venkataraman, 2000; Wong et al., 2005; Sartori et al., 

2013; Karimi et al., 2015). Kewirausahaan digital adalah fenomena yang telah 

muncul melalui pengembangan teknologi informasi dan Komunikasi. Guthrie (2014) 

menyatakan bahwa bisnis digital adalah penjualan produk atau layanan melalui 

jaringan elektronik. Ekonomi digital membuka peluang bagi pengusaha untuk 

menciptakan area bisnis yang berbeda melalui model perdagangan elektronik 

(Turban et al., 2008). Kewirausahaan digital juga telah menarik orang untuk 
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meminta bisnis di sektor milenial, terutama di Indonesia institusi tersier (Farani et 

al., 2017). Tetapi potensi kewirausahaan digital dari pengusaha milenial tentu perlu 

dikembangkan dari berbagai pihak. Pesta yang memainkan peran besar adalah 

pemerintah, universitas dan industri. Tiga pihak adalah organisasi yang ada paling 

kondusif dalam mengembangkan inovasi. Peran ketiga pihak telah setiap gerakan 

dapat benar-benar bekerja sama satu sama lain atau disebut triple spiral. Makalah 

ini akan membahas lebih lanjut pengembangan wirausaha digital dalam bisnis 

milenial dengan model triple helix dari pemerintah, universitas, dan 

industri.(Caniago & Hayati, 2019) 

Menurut Hull et al. (2007) model bisnis digital bekerja dengan cara yang 

sangat berbeda dibandingkan dengan yang tradisional. Penting bagi pengusaha 

digital untuk mewaspadai perbedaan, peluang dan ancaman untuk menjadi sukses; 

jika tidak, usaha digital menjalankan risiko yang cukup besar untuk gagal. Wind 

(2008) menyatakan bahwa bisnis digital mewakili “Bergeser dari pendekatan 

manajemen tradisional ke‘ orkestrasi jaringan, sebagai jaringan dan komunitas 

sangat penting bagi pengusaha digital. 

 

2.2. Wirausaha Digital 

Kewirausahaan digital adalah subkategori kewirausahaan di mana organisasi 

berada tradisional secara fisik bergerak digital, sehingga pengusaha tradisional 

perubahan dalam bentuk usaha baru di era digital (Hull et al., 2007; Le Dinh et al., 

2018), keduanya produk, distribusi, dan lokasi bisnis Hair et al. (2012). 

Kewirausahaan digital juga adalah upaya untuk meraih peluang bisnis baru melalui 

media baru dan teknologi internet (Davidson dan Vaast, 2010). Lebih khusus 

Richter et al. (2017) menyatakan kewirausahaan digital adalah upaya untuk 

mendapatkan pangsa pasar, peluang bisnis yang menghasilkan uang juga 

berusaha untuk menjadi inovatif, radikal dan berani mengambil risiko. Pengusaha 

digital menurut Sussan dan agen Acs (2017) yang melakukan kegiatan komersial 

atau sosial baik pemerintah maupun industri yang menggunakan teknologi digital.  

Berdasarkan berbagai definisi ini, itu menunjukkan bahwa pebisnis milenium 

berada di perguruan tinggi memiliki semua karakteristik yang disebutkan. Mereka 

didorong untuk melakukannya mengembangkan bisnis digital yang inovatif baik 

dalam produk, distribusi dan tempat pekerjaan berbasis internet untuk menemukan 

pangsa pasar dan peluang spesifik. Aktivitas Pengembangan bisnis digital 
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dilakukan baik oleh pemerintah, maupun universitas dan industri melalui pusat 

pengembangan bisnis atau disebut inkubator bisnis. Di antara kelebihan wirausaha 

digital adalah: bisnis digital cenderung baru sehingga tidak diperhitungkan dalam 

persaingan bisnis. Bisnis digital dapat mengakses dan menganalisis sejumlah 

informasi pelanggan yang kompetitif dan potensial. Bisnis digital juga terobsesi 

untuk mendapatkan, menyebarluaskan, dan menganalisis tindakan melalui 

pengetahuan karena berorientasi pasar ((Hair et al., 2012). 

Proses pengembangan wirausaha digital dimulai dari bisnis awal yang 

mengembangkan ide awal untuk mendapatkan hasil dari kerja kerasnya. Ada tiga 

digital dalam pengembangan usaha digital yaitu pengembangan ide, kemudian 

pengembangan usaha pemula selanjutnya manajemen usaha (Le Dinh et al., 2018). 

Esensi dari wirausaha digital adalah pendiri usaha itu sendiri. Karena itu penting 

untuk mendapatkan tim. Mencari usaha yang stabil dalam percobaan bisnis dengan 

percobaan-percobaan di awal. Hal penting lainnya adalah jejaring dan modal sosial 

pebisnis (Spiegel et al., 2016). 

Platform merupakan ruang digital yang menyediakan peluang usaha saling. 

Terkait baik antara pebisnis maupun dengan pelanggan (Hsieh & Wu, 2018). Peron 

dapat dibagi menjadi tiga yaitu paltform inovasi yang ditawarkan oleg Google, 

platform transaksi, seperti ritel atau permintaan layanan online, serta platform 

koordinasi yaitu gabungan platform inovasi dan transaksi. 

Pengembangan kewirausahaan digital membutuhkan kolaborasi dari tiga 

pihak pemerintah, perguruan tinggi dan industri. Departemen Komunikasi dan 

Informasi diluncurkan 1000 kebijakan pergerakan startup digital (Rudiantara, 2019). 

Peran pemerintah Indonesia dalam membuat peraturan, sangat penting untuk 

mendorong pengembangan wirausaha digital baru. Peran universitas juga sangat 

besar dalam mengembangkan teknologi, termasuk dalam hal pembaruan industri. 

Peran universitas dalam hal pendidikan dan penelitian kewirausahaan. Pendidikan 

kewirausahaan digital membutuhkan biaya rendah sehingga menjadi topik hangat 

saat ini (Guthrie, 2014). Penelitian melalui Laboratorium pendidikan tinggi adalah 

potensi untuk pengembangan kewirausahaan digital pemula. Hasil penelitian 

menemukan bahwa pengetahuan kewirausahaan lebih besar di bidang siswa ilmu 

komputer di lembaga tersier di Iran, semakin besar niat kewirausahaan digital 

(Farani et al., 2017). Tetapi ada kelemahan dari universitas seperti dalam hal 

penyebaran pengetahuan karena kurangnya sumber daya yang memadai, 



32 
 

kurangnya kolaborasi antara universitas dan industri dalam memecahkan masalah 

teknologi industri.  

Peran pihak ketiga adalah bahwa industri tidak kalah pentingnya dalam 

pengembangan bisnis digital. Industri sedang mengembangkan departemen 

khusus di dalam organisasinya untuk mentransfer teknologi untuk tujuan komersial. 

Tetapi ada beberapa Namun kelemahan seperti industri bagus dalam meningkatkan 

teknologi tidak pandai melakukan penelitian dan pengembangan inovasi. 

Berdasarkan peran pihak ketiga pengambangn wirausaha digital dapat 

dilakukan oleh pihak ketiga. Hal yang paling utama adalah peran pemerintah untuk 

mempertemukan antara pihak perguruan tinggi dengan industri untuk saling 

membantu. Pihak industri memiliki Sumberdaya yang diperlukan perguruan tinggi, 

namun tidak sepenuhnya memiliki kemampuan dan pengembangan penelitian dan 

teknologi untuk melakukan inovasi teklologi. Membahas perguruan memiliki potensi 

dalam melakukan penelitian dan pengembangan teknologi belum kekurangan dana 

dalam hal persetujuan. Pemerintah merupakana mediator yang mempertemukan 

kedua belah pihak untuk saling melengkapi keterbatasan masing masing. Peran 

mediator ini akan memudahkan serta meningkatkan pengembangan wirausaha 

digital dikeluarkan yang diprogramkan pemerintah, khusus pebisnis milenial yang 

banyak berada di perguruan tinggi. 

Kewirausahaan digital adalah fenomena yang berkembang saat ini. Banyak 

wirausahawan digital berada di perguruan tinggi dan memiliki banyak potensi 

dikembangkan sebagai tidak dianggap sebagai pesaing, mampu menganalisis 

informasi persaingan untuk pasar niche. Keberadaan pengusaha digital harus 

potensi besar untuk pemerintah, universitas dan industri. Peran pemerintah dalam 

membuat peraturan yang mendorong pembentukan 1000 startup setiap tahun, tentu 

saja tidak semata-mata melalui regulasi. Tetapi pemerintah juga perlu menjadi 

mediator kolaborasi universitas dan industri. Lembaga tersier satu pihak memiliki 

potensi penelitian dan pengembangan inovasi, tetapi kurangnya sumber daya untuk 

mendukung potensi ini. Industri ini memiliki sumber daya pendanaan khususnya 

tetapi lemah di Indonesia mengembangkan penelitian dan inovasi teknologi. Peran 

pemerintah sebagai mediator menemukan dua pihak di belakang adalah potensi 

untuk menciptakan kewirausahaan digital.(Caniago & Hayati, 2019) 
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2.3. Membangun Start-Up Bisnis 

Startup adalah fenomena populer yang memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi global, inovasi, dan pengembangan 

masyarakat.Wirausahawan telah merefleksikan startup mereka di sembilan kelas 

Sumber Daya , paten, HKI dan merek, produk dan layanan dan akhirnya 

pendapatan dan hibah) dan tiga elemen-elemen dari Misi Bisnis ("KeyContribution", 

"KeyMarket" dan "Distinction").(Dahle, Duc, Steinert, & Chizhevskiy, 2018) 

Tentunya untuk merintis sebuah startup adalah perkara mudah. Siapa saja 

bisa mulai membangun startup digital. Akan tetapi, hal yang sulit sebaliknya adalah 

startup yang terus berkembang. Bisa dibilang berkembang adalah kunci agar bisnis 

bisa bertahan dan terus eksis. Namun, mengembangkan startup memiliki sedikit 

tantangan dengan bisnis yang berbeda. Prinsip utama dalam startu bisns adalah 

bahwa perencanaan bisnis harus diganti dengan perkembangan yang dinamis baik 

dalam produk, layanan, model bisnis, tujuan dan kegiatan bisnis yang berdasarkan 

pada umpan balik pelanggan secara kostan (Dahle, Duc, Steinert, & Abrahamsson, 

2017). Bermacam strategi dapat ditemukan dalam berbagai artikel dan penelitian 

terdahulu yang relevan. Secara umum strategi memulai kewirausahaan digital 

dapat dilihat berikut ini; 

 

1. Menemukan ide usaha digital Menurut Blumenthal (2013), startup adalah 

perusahaan yang memiliki visi untuk menyelesaikan masalah sosial. Maka dari 

itu, sudah jelas kalau inovasi adalah hal yang tak bisa diubah dari jenis 

perusahaan ini. Jika individu benar-benar ingin membangun startup, buat ide 

bisnis yang punya potensi untuk menyelesaikan masalah sosial. Untuk itu, 

coba mulai cari ide dari lingkungan sekitar. Menyimak hal apa yang sering 

diklik masyarakat sekitar. Dari situ coba telisik dan cari beberapa pilihan 

solusinya. Dengan visi bisnis macam ini, ada startup besar bisa bertahan lama. 

Sebab, orang-orang membutuhkan solusi terhadap masalah yang ada. 

2. Membuat Studi Kelayakan Usaha (SKU) Setelah menemukan ide dan 

peluang bisnis, seorang wirausaha digital perlu melakukan studi kelayakan 

usaha (SKU). SKU adalah proses yang menentukan suatu ide bisnis 

memutuskan menjadi bisnis yang sukses atau tidak. Studi kelayakan yang 

diterapkan akan benar akan melaporkan tentang kelayakan bisnis yang akan 

direalisasikan dan ukur risiko yang mungkin terjadi. Ukuran kelayakan masing-
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masing jenis usaha sangat berbeda, misalnya antara usaha jasa dan non jasa. 

Meskipun demikian, aspek-aspek yang digunakan untuk menentukan 

kelayakan sebuah bisnis adalah sama. Dalam hal ini, Ameliah, et al. (2018) 

menjelaskan kelayakan bisnis yang dapat dikaji menggunakan aspek-aspek, 

seperti: pasar dan pemasaran, teknis dan produksi, manajemen dan 

keuangan, hukum dan perizinan, Lingkungan. 

3. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan Pengusaha baru biasanya 

sibuk menjaring konsumen baru. Terkadang mereka lupa penting juga 

mempertahankan konsumen hingga menjadi loyal. Karena faktanya, upaya 

promosi untuk pelanggan baru lebih besar modalnya dibandingkan menjadi 

konsumen itu loyal. Maka dari itu, jangan lupakan memasukkan kartu loyalitas 

atau sistem poin ke sistem perusahaan yang dimiliki. Siapkan juga inovasi-

inovasi baru agar pelanggan kembali menggunakan produk atau jasa. 

4. Menyusun perencanaan usaha digital Rencana bisnis adalah hal wajib yang 

harus dimiliki individu / pemula mulai dimiliki. Rencana bisnis membuat strategi 

pemasaran menjadi lebih konkret. Begitu pula dengan rencana jangka panjang 

dan target capaian.Namun selain hal-hal yang sifatnya rencana, rencana 

bisnis memiliki manfaat yang lebih praktis. Dokumen ini dapat digunakan untuk 

mendapatkan pinjaman dana dan sokongan investasi. Hal ini karena rencana 

bisnis dapat menunjukkan rencana pemula. 

5. Membangun keberadaan offline dan online Saat startup sudah terbangun, 

wirausahawan pasti menginginkan bisnis eksis dan diakui banyak orang. Maka 

dari itu, buatlah offline dan online menjadi suatu hal yang penting. Untuk 

meminta offline, sudah pasti  membutuhkan kantor. Desainlah kantor yang 

nyaman untuk semua bakat yang dimiliki. Menyediakan berbagai fasilitas yang 

mendukung kebutuhan kerja. Jika memiliki anggaran berlebih, sediakan 

fasilitas hiburan yang bisa membantu mengusir kejenuhan saat bekerja. 

Namun intinya, jangan lupa untuk memiliki situs web dan terus aktif di 

beberapa saluran media sosial. 

6. Membangun tim usaha digital Di masa awal membangun startup, dengan 

siapa calon wirausahawan berdiskusi menjadi hal penting dalam proses 

keaktifan. Orang-orang yang memiliki visi akan banyak membantu anda dalam 

proses awal ini. Mereka tidak harus menjadi orang yang harus setuju dengan 

semua yang memuji. Sepemikiran di sini berarti orang-orang yang memiliki visi 
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yang sama untuk membangun startup dan ikut berkontribusi bagi masyarakat. 

Maka dari itu, mereka bisa saja memiliki wawasan yang berbeda. Hal inilah 

yang harus disyukuri karena mereka bisa menyumbang ide dan inovasi untuk 

memperbaiki startup. Di masa awal terbentuknya startup, jangan lupa 

berdiskusi dengan pengacara, akuntan, dan memenangkan keuangan. Orang 

ketiga ini akan sangat membantu  mengatur pondasi kuat untuk bisnis ke 

depan. Baru setelah itu, rekrut orang-orang yang kreatif dan ber-hasrat untuk 

ikut mengembangkan bisnis digital. 

7. Memperoleh sumber modal Meski startup tergolong sebagai bisnis yang 

idealis, bukan berarti dana tak penting. Bisnis tetaplah bisnis. Pelaku start up 

membutuhkan uang untuk memberi penghargaan kepada orang-orang yang 

bekerja di bawah wirausahawan, membayar kebutuhan bulanan, serta 

berinovasi untuk mengembangkan bisnis. Dibeli, ada enam sumber dana yang 

bisa digunakan untuk membiayai startup. Keenam sumber dana tersebut, yaitu 

simpanan pribadi dan kredit, dana teman dan keluarga, persetujuan 

perusahaan, investasi pribadi, bank, dan crowdfunding. 

 

Sebuah startup umumnya harus bergerak melalui empat fase 

investasi/pendanaan yang berbeda sebelum benar-benar didirikan:  Bootstraping, 

seed capital, venture capital, mezzanine funding dan an initial public offering. 

Bootstraping adalah istilah umum yang menggunakan dana pribadi untuk 

menjalankan startup. Bagi sebagian besar pendiri, dengan jaringan akses yang 

terbatas ke investor, bootstrap seharusnya adalah pilihan terbaik untuk 

mendapatkan ide dan validasi bisnis wirausahawan ke pasar. Dengan bootstrap 

maka wirausahawan hanya memiliki sumber daya yang sangat terbatas dalam 

menjalankan startup operasional. Pada fase ini, buatlah produk dan berusahalah 

jual produk ke pelanggan pertama. Beberapa bulan pertama, akan menjadi 

pertanda, apakah budaya kerja dan visi misi yang diterapkan di startup dan memiliki 

progres positif atau tidak ada perkembangan sama sekali.  

Seed capital dan venture capital adalah dana awal yang digunakan untuk 

memulai membuat bisnis atau produk baru. Diperoleh modal awal adalah yang 

pertama dari empat syarat yang diperlukan untuk memulai untuk menjadi bisnis 

yang mapan. Seed funding dapat berupa jumlah uang yang relatif sederhana dan 

mungkin berasal dari aset pribadi, teman, atau keluarga pendiri. Hanya perlu 
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menyelesaikan hal-hal penting pertama seperti rencana bisnis dan biaya awal. 

Tujuan pada titik ini untuk mendapatkan lebih banyak dana, dan itu berarti menarik 

minat para pemodal ventura atau bank. Tidak ada yang mengeluarkan uang dalam 

jumlah besar di ide baru yang hanya ada di atas kertas yang dikeluarkan dari 

pengusaha serial yang sukses. Apa yang disebut mezzanine financing kadang-

kadang diperlukan untuk mendukung bisnis ke tahap pengantar. Ini biasanya hanya 

tersedia untuk bisnis dengan rekam jejak, dan itupun dengan bunga tinggi. 

Penawaran umum perdana (The initial public offering) adalah tahap ketika investor 

awal mendapatkan bayaran mereka, dan bisnis muda meningkatkan modal yang 

cukup untuk terus tumbuh dan berkembang.(Kopp, 2019). 

Dalam startup bisnis dikenal istilah strategi pitching yaitu paparan rencana 

bisnis yang membuat investor tertarik pada startup bisnis wirausahawan. Berikut ini 

beberapa strategi pitching; 

1. Top-Down 

Top-Down mewakili salah satu gaya pitching yang mewakili banyak 

permainan angka. Dengan cara Top-Down, dapat mengeluarkan peluang-

peluang yang diinginkan dalam bentuk data. Di sini, wirausahawan dapat 

menarik perhatian investor dengan mempertanyakan ukuran pasar dan 

meminta pasar yang menjanjikan. 

2. Bottom-Up 

Jika Top-Down lebih fokus pada estimasi pasar dan untung bagi investor 

yang menarik, Bottom-Up lebih penting pada cerita produk. Wirausahawan 

dapat menemukan alasan dalam menciptakan produk dan masalah apa yang 

kamu harapkan dapat kamu selesaikan dengan produk startup yang 

ditawarkan. Bottom-Up ini dapat digunakan saat bertemu dengan investor. 

dan estimasi pendapatan kamu.(Satrianti, 2015) 

 

Setelah memperoleh pendanaan dan bisnis berkembang maka akan masuk 

dalam tahap ‘naik kelas’ dimana wirausahawan berupaya mengembangkan 

bisnisnya agar terus berkembang dan maju. Tidak dapat dipungkiri mengelola 

‘kenaikan kelas usaha’ harus didukung, bersamaan dengan upaya lain yang relevan 

melainkan pemanfataan teknologi digital. Laporan Deloitte mengungkapkan 

digitalisasi UMKM dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2%. Namun, 

tantangan UMKM untuk mengembangkan jauh lebih berat dari penggantian hadir di 
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ranah online. Mempekerjakan talenta yang cocok, mendapatkan calon pelanggan, 

serta mengajukan tawaran produk juga merupakan sebagian yang harus diatasi. 

Kembali ke misinya untuk menyamaratakan peluang bersaing, khusus untuk usaha 

kecil, platform teknologi Zilingo guna untuk mendukung pertumbuhan, 

meningkatkan daya saing, dan mengembangkan UMKM dengan mengembangkan 

wawasan tentang kunci utama.(indotelko. com, 2019) 

Berbagai penelitian tentang evaluasi dan penelaian perkembangan usaha 

digital dialami oleh industri kreatif. Upaya evaluasi dan penelaian perkembangan 

usaha digital ini dapat dilakukan dengan cara diterapkan model pengembangan 

industri kreatif pemula yang telah dirumuskan melalui penelitian terdahulu 

menggunakan metode Strategi SWOT dan Kanvas. Salah satu hasil model 

pengembangan industri digital adalah strategi pemasaran online. Dalam 

Implementasi dari strategi pemasaran online ini dilakukan secara bertahap. Untuk 

yang pertama dilakukan adalah pembuatan situs web. Tahap kedua adalah uji coba 

dan pelatihan situs web adalah pemasaran online. Dengan melakukan pemasaran 

secara online diharapkan produk yang dihasilkan bisa lebih dikenal oleh masyarakat 

luas dan penjualan meningkat. Untuk itu perlu adanya evaluasi dari strategi yang 

telah diterapkan sehingga dapat dilihat perkembangan dan peningkatan daya saing 

industri kreatif pemula ini. Tujuan evaluasi merupakan usaha untuk mengetahui 

melampaui mana tingkat berhasil melaksanakan usaha, lakukan usaha tersebut 

berjalan sesuai rencana dan akan memberikan hasil seperti yang 

diharapkan.(Prasetyawati, 2016) 

 

2.4. Strategi Membangun Usaha Digital 

Saat wirausahawan baru mulai membangun bisnis, pemasaran dapat 

membuat teman sekaligus lawan. Mengalokasikan rupiah dalam jumlah besar bisa 

menguras anggaran. Namun, dengan mendistribusikan konten spesifik untuk 

segmen pelanggan tertentu (konten bertarget) dan memastikan semua elemen 

penting dalam membantu branding ─ pesan pemasaran Anda bisa tersampaikan 

tanpa kantong yang dibuat bolong. Untuk itu, ada beberapa faktor yang perlu  

jalankan dengan benar di awal memulai bisnis. Beberapa faktor adalah nama 

domain, situs web, dan rencana pemasaran konten. Mari kita bahas semua faktor 

ini satu per satu. 
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1. Nama domain: domain adalah wajah dari bisnis . Domain adalah peluang 

bagus untuk membuat impresi pertama yang positif bagi pelanggan 

potensial. Sebuah nama domain yang bagus untuk menegaskan branding 

dan menyatakan visi bisnis  harus jelas sejak dari kali pertama. Beberapa 

ekstensi domain yang cocok seperti .TECH, .STORE, .ONLINE, .SITE, 

.SPACE, .FUN, .PREF, .WEBSITE, dan lainnya ─ membantu memiliki nama 

domain yang pendek, simpel, penuh makna, dan mudah dicari. 

2. Situs web: Situs web adalah etalase dari bisnis online. Maka dari itu, situs 

web haruslah menyediakan dan menyediakan informasi lengkap dan mudah 

diakses untuk pelanggan. Informasi seputar cerita di balik bisnis, informasi 

soal produk dan layanan, informasi kontak, hal-hal semacam inilah yang 

perlu dipahami dengan jelas. 

3. Pemasaran konten: Inilah yang akan menjadi fondasi upaya pemasaran 

Anda. Anda perlu konten yang bermanfaat untuk menarik calon pelanggan 

dan mengubah mereka menjadi pelanggan tetap. Saat Anda bisa 

menyuguhkan kelebihan merek, calon pelanggan akan melihat Anda sebagai 

orang yang siap membantu mereka. Baru kemudian, mereka teryakinkan 

untuk menggunakan apa yang Anda tawarkan. Mulailah strategi pemasaran 

konten dengan rencana sederhana dan bangunlah dengan cepat seiring 

berjalannya waktu. 

 

2.5. Best Pactice Kewirausahaan Digital 

Kewirausahaan digital memiliki dampak luar biasa pada dunia. Bisnis digital 

dibangun melalui jaringan internet seperti Google, Facebook, atau Microsoft telah 

mampu mengubah dunia dan telah membentuk pola komunikasi tanpa hambatan 

geografis. Digitalisasi juga berdampak pada pengembangan wirausahawan baru. 

Beberapa best pactice kewirausahaan digital yang cukup sukses dalam 

perkembangannya saat ini; 

 

1. Crowdfunding 

Konsep crowdfunding berakar pada konsep crowdsourcing yang lebih luas, 

yang mengacu pada penggunaan kerumunan untuk memperoleh ide, umpan 

balik, dan solusi untuk mengembangkan kegiatan perusahaan (Bayus, 2013; 

Howe, 2008; Kleemann et al., 2008). Dalam kasus crowdfunding, tujuannya 
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adalah mengumpulkan uang untuk investasi, umumnya dengan 

menggunakan jejaring sosial online. Dengan kata lain, sebagai gantinya 

untuk mengumpulkan uang dari sekelompok kecil investor canggih, 

crowdfunding membantu perusahaan mendapatkan uang dari khalayak luas 

(the "crowd"), di mana setiap individu menyediakan jumlah yang sangat kecil. 

Investasi semacam itu dapat berupa pembelian ekuitas, pinjaman, donasi, 

atau pemesanan di muka produk (lihat Agrawal et al., 2011, 2013; Ahlers et 

al., 2012; Kuppuswamy dan Bayus, 2013; Mollick, 2014) 

Dengan crowdfunding, seorang wirausahawan mendapatkan eksternal dari 

pelanggan yang besar (“the crowd”). Ada dua bentuk crowdfunding:  

a. wirausahawan meminta individu untuk melakukan pra-pemesanan 

produk  

b. untuk memajukan sejumlah uang dengan imbalan bagian dari 

keuntungan masa depan (atau ekuitas). pada tahap awal 

pengembangan perusahaan, ketika seorang wirausahawan perlu 

membangun komunitas individu dengan siapa ia harus 

berinteraksi.(Belleflamme, Lambert, & Schwienbacher, 2014) 

Dalam beberapa kasus, crowdfunding dalam mekanisme bagi hasil 

menyerupai sumbangan, suatu bentuk pembiayaan yang tidak biasa di 

Indonesia koneksi dengan crowdfunding (mis., platform berbasis donasi 

seperti GoFundMe). Ini terjadi ketika crowdfunders membiayai proyek tanpa 

berbagi keuntungan dengan pengusaha.  Ketika donor berharap untuk 

menjadi konsumen masa depan dan manfaat masyarakat besar, mereka 

dapat mendukung proyek dengan menyumbangkan uang sehingga 

pengusaha dapat meneruskan proyek. Temuan ini kontras dengan intuisi 

sebelumnya pada kewirausahaan berbasis donasi, di mana organisasi 

nirlaba adalah satu-satunya struktur organisasi yang berkelanjutan akses 

sumbangan (Glaeser dan Shleifer, 2001), seperti National Geographic, 

Palang Merah, dan Médecins Sans Frontières. 

 

2. E-commerce 

World Trade Organization (WTO) menerangkan tentang ruang lingkup 

cakupan e-commerce yang terdiri dari bidang produksi, distribusi 

pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang atau jasa melalui elektronik. 
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Sedangkan Fuady (2005:407) menjelskan bahwa kegiatan e-commerce 

dilakukan dengan berorientasi pada pembelian on line (online transaction), 

Komunikasi digital (digital communication), Penyedia jasa (service), proses 

bisnis dengan sistem dan sasaran untuk meningkatkan otomatisasi, dan 

market of one yang dapat mengadaptasikan produk dan jasa sesuai dengan 

kebutuhan bisnis. 

 

Menurut Basu (2016), element dalam e-commerce terdiri dari tiga lapisan 

yaitu, “1) it exist as ‘physical’ infrastructure- as a data network ‘managed’ at 

a high level by international bodies and a day-to-day level by various public 

bodies and corporations whose networks it uses; 2) it exits as a ‘service’ 

infrastructure provided bi ISPs who offer accers to the intenet; and 3) it exits 

at the level of users.” 

 

Adapun kategori implementasi e-commerce adalah 1) Ubiquity merupakan 

teknologi yang selalu tersedia di sepanjang waktu dan tidak membutuhkan 

tempat seperti halnya transkasi perdaganngan konvensional; 2) Global 

Reach memungkinkan terjalinnya hubungan perdagangan lintas budaya, 

batasan wilayah namun dengan biaya yang lebih efektif; 3) e-commerce 

bersifat Universal standards; 4) Richness, dimana informasi yang tersedia 

lebih kompleks dan sangat variatif; 5) Interactivity, memungkinkan untuk 

melakukan komunikasi jarak jauh antara pelaku binis dan konsumen, 6) 

Infomrmation Density, menekan biaya proses, pemyimpanan dan 

komunikasi serta meningkatkan kualitas dari informasi yang tersedia dari 

segi ketepatan waktu, jumlah dan akurasinya; 7) Personalization dan 

customization yang memungkinkan mempersonalisasikan pesan 

berdasarkan produk/jasa yang dikirimkan berdasarkan pilihan, keinginan, 

dan riwayat pembelian konsumen; dan 8) Social tecnology dapat 

memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi secara sosial dengan 

komunitas dunia maya.(Traver & Laudon, 2014) 

Menurut Traver dan Laudon (2014), ada enam tipe e-commerce 

berdasarkan aktivitasnya sebagaimana tabel dibawah ini; 

 

Tabel 2.1. Enam Tipe E-commerce berdasarkan aktivitas 
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No Tipe Penjelasan 

1 E-commerce bisnis 
ke konsumen 

Bisnis penjualan online dari unit 
bisnis ke konsumen individual 

2 E-commerce bisnis 
ke bisnis 

Bisnis penjualan online dari unit 
bisnis ke unit bisnis lainnya 

3 E-commerce sosial Memungkinkan terjadinya jaringan 
sosial dan hubungan sosial secara 
online 

4 E-commerce 
konsumen ke 
konsumen 

Bisnis penjualan online dari 
konsumen ke konsumen lainnya 

5 Mobile e-commerce Memungkinkan terjadinya transaski 
online melalui penggunaan alat 
mobile  

6 E-commerce lokal Terfokus pada ikatan konsumen 
yang didasarkan atas lokasi 
geografis konsumen berada 

Sumber: Traver dan Laudon (2014) 

 

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan transaksi elektronik berkembang 

pesat dimasyarakat antara lain dikarenakan; 1) e-commerce mempunyai 

kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan lebih efisien 

waktu karena konsumen dapat mengakses secara terus menerus; 2) e-

commerce mendorong kreatifitas pihak penjual dan pendistribusian 

informasi secara cepat dan tepat; 3) e-commerce dapat menciptakan 

efisiesni tinggi, murah serta informatif; 4) e-commerce dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan (Safitri, 1999). Sedangkan Desruelle dan Burgelman 

(2001) menyebutkan lima faktor lain yaitu; 1) globalisasi dan liberalisasi 

perdagangan; 2) kompetisi yng semakin tajam; 3) perkembangan teknologi; 

4) pengurangan tujuan secara fisik; dan 5) publisitas. 

 

Pada tabel berikut ini, keuntungan-keuntungan yang diperoleh bagi para 

stakeholder e-commerce diantaranya; 

 

Tabel 2.2.  Keuntungan Menggunakan E-commerce 

No Stakeholder Dampak Positif 

1 
Bagi 

perusahaan 

a. Memperluas pangsa pasar bisnis 
b. Menghemat biaya operasional karena 

tidak harus membuka tempat usaha 
berbentuk fisik 
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c. Meningkatkan pelayanan konsumen 
terutama kredibilitas perusahaan atau 
UMKM 

d. Memperpendek jarak secara fisik hanya 
dengan mengklik situs yang diinnginkan 

2 

Bagi 
konsumen 

a. Konsumen dapat memperoleh informasi 
dan bertransaksi setiap saat, cepat, dan 
murah sehingga dinilai lebih efektif 

b. Biaya operasional terutama transport 
dapat ditekan serendah mungkin 

c. Harga yang ditawarkan relatif lebih 
terjangkau 

d. Konsumen dapat melakukan transaski dari 
berbagai tempat sehingga lebih fleksibel 

e. Aman secara fisik karena tidak 
membutuhkan uang fisik pada saat 
melakukan transaksi e-commerce 

3 
Bagi 

masyarakat 

a. Membuka peluang usaha baru  
b. Memberikan pelaung konsumen untuk 

memperoleh barang-barang berkualitas 
dengan harga yang bervariasi 

Sumber: Oetomo, 2001 

 

E-commerce disatu sisi mampu meningkatkan kecepatan volume transaski 

barang/jasa dan mengurangi biaya pembelian dan produsen secara nyata 

namun e-commerce memiliki masalah dan cacat dalam keamanan 

informasi. Jika enkripsi tidak digunakan secara benar maka dapat 

menyebabkan masalah kemanan.(Abbasi & Zare, 2016) Hal ini dapat 

diperburuk dengan situasi kesenjangan perdagangan bebas dan pasar 

liberal antara negara maju dan negara berkembang. Kesenjangan digital 

telah mengungkapkan perbedaan yang tajam antara keduanya (Alyoubi, 

2015) dan perambahan seringkali muncul dan menjadi masalah kritis yang 

cukup mempengaruhi bisnis e-commerce khususnya bagi bisnis waralaba. 

Internet meningkatkan resiko antara pewaralaba dan pemilik waralaba 

ketika franchisor menghadapi situs web transaksional menjadi outlet 

dimana-mana’.(Cliquet & Voropanova, 2016) 

 

3. Blockchain 

Teknologi Blockchain telah mendapatkan perhatian publik sebagai teknologi 

di balik cryptocurrency. Namun, ada potensi bagi teknologi untuk diterapkan 

dalam konteks tambahan. Salah satu cara untuk mengimplementasikan 
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solusi blockchain adalah melalui penggunaan platform blockchain (Alm, et al, 

2019). Bitcoin dan etherium adalah salah satu implementasi teknologi 

Blockchain (Guegal, 2017). Sifat buku besar di blockchain tidak dapat dilihat 

oleh orang lain pada saat yang sama tetap karena tidak dapat diubah oleh 

sembarang orang. Inilah yang membuat Blockchain jadi dualisme. Fakta ini 

sekaligus membuat keuntungan Karena bisa membuat bisnis antar 

perusahaan jadi lebih efisien. Semua orang bisa saling percaya karena data 

dapat terekam dengan baik, dapat dilihat oleh orang lain, begitu juga perlu 

akses khusus terlebih dahulu. Bila data bisa diganti pun akan selalu ada 

rekam jejaknya karena konsep rantai itu sendiri yang tidak bisa diganti, hanya 

bisa terus ditambah.(Nabila, 2018)  

 

Blockhain merupakan transaksi digital berdasarkan struktur, dimana catatan 

individu yang disebut blok, dihubungkan bersama dalam satu daftar yang 

disebut chain (rantai). Blockhain digunakan untuk mencatat transaksi yang 

dilakukan dengan cryptocurrency (Martindale, 2018). Karakteristik 

blockchain yang penting adalah teknologi yang memiliki kemampuan 

penelusuran (traceability) untuk informasi dan data dari berbagai sektor di 

Indonesia, termasuk pertanian, perikanan, manufakturing, dan 

keuangan.(Sari, 2019) 

 

Kelebihan Blockchain lainnya, tambahnya, karena ledger bersama membuat 

Blockchain tergolong sebagai sistem peer-to-peer terdistribusi. Sistem ini 

bergantung pada orang di orang dalam jaringan untuk membuat perubahan 

dalam rantai, lantaran tidak ada server pusat yang memutuskan apakah 

transaksi dapat diterima atau tidak. Hal ini dapat menyelesaikan masalah 

terkait integritas data, integritas sistem, dan keamanan. Masih 

menguntungkannya besar, apakah Blockchain punya kekurangan? Ternyata 

ada. Kekurangan Blockchain adalah pengurangan transaksi yang akan 

melambat. Semakin banyak data yang diinstal, maka proses ledger akan 

semakin lambat. Blockchain akan sangat terasa manfaatnya untuk rantai 

pasokan perusahaan. Keuntungan yang dapat mereka rasakan adalah 

Peningkatan visibilitas informasi logistik dan pendaftaran di seluruh rantai 

pemasok. Keuntungan lain termasuk mengurangi biaya dan risiko melalui 
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otomasi, mengatasi yang dapat dipertimbangkan dan aman terhadap risiko 

dan kejadian dalam rantai pasokan, serta menyediakan terliptanya model 

bisnis baru.(Nabila, 2018) 

 

4. Fintech  

Financial technology adalah, “Salah satu implementasi penggunaan 

teknologi informasi yang berhubungan dengan keuangan (Alimurucchi, 

2017).” Financial Stability Board mendefinisikan fintech sebagai inovasi 

teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model 

bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait 

dengan penyediaan layanan keuangan. Menurut Sein dan Dhar, definisi dari 

financial technology merupakan sebuah inovasi dari sektor financial yang 

melibatkan model bisnis yang telah terintegrasi dengan teknologi yang dapat 

memberikan fasilitas peniadaan perantara; dapat mengubah cara 

perusahaan yang sudah ada dalam membuat dan menyediakan produk dan 

layanan; dapat menangani masalah privasi, regulasi, dan tantangan hukum; 

memberikan peluang untuk pertumbuhan yang inklusif.(Dhar & Stein, 2017) 

Keuangan digital memiliki beberapa manfaat, misalnya, keuangan digital 

dapat mengarah pada inklusi keuangan yang lebih besar, perluasan layanan 

keuangan ke sektor non-keuangan, dan perluasan layanan dasar kepada 

individu karena hampir 50% orang di dunia berkembang sudah memiliki 

ponsel.(World Bank, 2014) Kedua, keuangan digital memiliki potensi untuk 

menyediakan layanan perbankan yang terjangkau, nyaman dan aman bagi 

individu miskin di negara berkembang. Peningkatan terbaru dalam 

aksesibilitas dan keterjangkauan layanan keuangan digital di seluruh dunia 

dapat membantu jutaan pelanggan miskin beralih dari transaksi berbasis 

uang tunai ke transaksi keuangan digital formal pada platform digital aman. 

Tiga, keuangan digital berjanji untuk meningkatkan produk domestik bruto 

(PDB) dari ekonomi digital dengan menyediakan akses yang nyaman ke 

beragam produk dan layanan keuangan (dan fasilitas kredit) untuk individu 

serta usaha kecil, menengah dan besar, yang dapat meningkatkan 

pengeluaran agregat sehingga meningkatkan tingkat PDB. Keuangan digital 

juga dapat menyebabkan stabilitas ekonomi yang lebih besar dan 
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peningkatan intermediasi keuangan, baik bagi pelanggan maupun bagi 

ekonomi tempat mereka dan keluarga mereka tinggal.(Ozili, 2018) 

Keempat, inovasi dalam keuangan digital dapat memiliki efek positif jangka 

panjang untuk kinerja perbankan. Scott, Van Reenen, dan Zachariadis 

(2017) meneliti dampak pada kinerja bank dari adopsi aplikasi SWIFT, 

infrastruktur teknologi berbasis jaringan dan serangkaian standar untuk 

telekomunikasi antar bank di seluruh dunia. Mereka meneliti 6848 bank di 29 

negara di Eropa dan AS. Mereka menemukan bahwa adopsi SWIFT (i) 

memiliki efek besar pada profitabilitas dalam jangka panjang; (ii) efek 

kemampuan untung ini lebih besar untuk bank kecil daripada bank besar; 

dan (iii) menunjukkan pengaruh jaringan yang signifikan terhadap kinerja. 

Kelima, keuangan digital juga menguntungkan pemerintah dengan 

menyediakan platform untuk memfasilitasi peningkatan pengeluaran agregat 

yang kemudian menghasilkan pendapatan pajak yang lebih tinggi yang 

timbul dari peningkatan volume transaksi keuangan.(Mayinka, et. al, 2016) 

Keenam, keuangan digital memiliki manfaat bagi regulator sistem keuangan 

dan moneter karena adopsi keuangan digital skala penuh dapat secara 

signifikan mengurangi sirkulasi uang palsu, dan kecurangan lainnya. Manfaat 

lain dari keuangan digital kepada pelanggan termasuk kontrol yang lebih 

besar terhadap pribadi pelanggan keuangan, pengambilan keputusan 

keuangan cepat, dan kemampuan untuk melakukan dan menerima 

pembayaran dalam hitungan detik. 
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BAB III 

PENGANTAR  

TECHNOPRENEURSHIP 

 
 

3.1. Pendahuluan 

Bicara soal bisnis digital, rasanya kurang lengkap jika tidak menyinggung 

tentang technopreneurship. Technopreneurship adalah cabang bisnis gabungan 

antara pemanfaatan teknologi informasi dengan bisnis konvensional tersebut 

belakangan kian menarik untuk digeluti, karena mampu menawarkan solusi atau 

substitusi dari produk barang maupun jasa kebutuhan sehari-hari. Di Indonesia 

sendiri sudah banyak technopreneur yang bisa dijadikan sebagai inspirasi. Sebut 

saja Founder Tokopedia, William Tanuwijaya, Founder Bukalapak Ahmad Zaki, atau 

Nadim Makarim founder Gojek yang kini menjabat sebagai menteri di kabinet 

presiden Jokowi. 

Apa itu Technopreneurship? Secara umum, Technopreneurship adalah istilah 

yang biasa digunakan untuk menyebut sebuah bisnis yang dibangun berbasiskan 

teknologi. Technopreneurship belakangan ini menjadi pembahasan menarik di 

kalangan anak muda di seluruh dunia. Pasalnya, technopreneurship mampu 

membuka peluang bisnis baru yang sebelumnya dirasa kurang efektif untuk 

dilakukan. 

 

3.2. Pengertian Technopreneurship 

Apa Itu Technopreneur? Technopreneur adalah istilah yang digunakan untuk 

menyebut seseorang yang memutuskan untuk menjalankan bisnis dengan 

memanfaatkan teknologi. Tahukah Anda jika para milyarder dunia saat ini sebagian 

besar didominasi oleh para technopreneur? Sebut saja Bill Gates yang sukses 

menjadi seorang teknopreneur melalui Microsoft atau Mark Zuckerberg yang sedari 

muda sudah sukses membangun platform social media dengan jumlah pengguna 

hampir sepertiga penduduk dunia 2,5 milyar. 
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Sebagaimana kita ketahui, Amerika Serikat merupakan salah satu negara 

yang memiliki pengaruh besar dalam dunia Technopreneurship. Bagaimana tidak? 

Sederet perusahaan raksasa berhasil lahir dan tumbuh di negara adidaya ini dalam 

kurun waktu beberapa dekade terakhir. Contoh Technopreneur dari negeri paman 

sam adalah Facebook, Apple, Google, Microsoft, eBay, Amazon, Intel, IBM, dan 

masih banyak lainnya. 

Technopreneurship merupakan istilah bentukan dari dua kata, yaitu 

“Technology” dan “Enterprneneurship”. Jika kedua kata digabungkan, maka kata 

teknologi mengalami penyempitan arti, karena teknologi dalam “technopreneurship” 

mengacu pada teknologi informasi, yaitu teknologi yang menggunakan computer 

dan internet sebagai alat pemrosesan. Menurut Antonius Tanan(2008,p97), istilah 

technopreneurship merupakan gabungan dari dua kata yakni teknonolgi dan 

enterpreneur. Kata teknologi berasal dari bahasa yunani yang berarti tindakan 

sitematis dari sebuah kecakapan, termasuk seni. Sedangkan enterpreneur 

merupakan tindakan komersialisasi terhadap suatu produk. Sehingga Tanan 

menyimpulkan bahwa technopreneurship merupakan suatu proses komersialisasi 

produk-produk teknologi yang kurang berharga menjadi berbagai produk yang 

bernilai tinggi sehingga menarik minat konsumen untuk membeli atau memilikinya. 

Menurut Tata sutarbi (2009) menyatakan bahwa technopreneurship 

merupakan proses dan pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi 

sebagai basisnya, dengan harapan bahwa penciptaan strategi dan inovasi yang 

tepat kelak bisa menempatkan teknologi sebagai salah satu faktor untuk 

pengembangan ekonomi nasional. 

 

3.2.1. Perbedaan Enterpreneur dan Technopreneur 

Secara garis besar, teknopreneurship sebenarnya merupakan bagian dari 

enterpreneurship. Namun, dalam prakteknya technopreneur lebih memanfaatkan 

teknologi sebagai core utama bisnis. Sementara enterpreneur lebih menedepankan 

transaksi konvensional berupa barang atau jasa. 

Selain itu, tingkat persaingan juga bisa menjadi perbedaan antara 

enterpreneur dan technopreneur. Hal ini terjadi karen biasanya seorang 

technopreneur menawarkan ide baru atau substitusi dari produk konvensional 

dimana tingkat persaingan pasarnya masih rendah. 
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Sudah sangat familiar dan banyak dipublikasikan tentang 

Technopreneurship (Technology entrepreneurship), Technopreneurship 

sebenarnya adalah entrepreneurship namun mempunyai bobot dan fokus pada 

teknologi. Ini bermula dari pergeseran ekonomi dari old industrial economy menjadi 

ekonomi yang lebih berbasis entrepreneur-services. 

Teknologi merupakan sutu cara yang dilakukan oleh manusia untuk merubah 

alam dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Teknologi merupakan sutu cara 

atau metode untuk mengolah sesuatu agar terjadi efisiensi biaya dan waktu, 

sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkulitas. Dasar-dasar 

penciptaan teknologi adalah : kebutuhan pasar, solusi atas permasalahan, aplikasi 

berbagai bidang keilmuan, perbaikan efektivitas dan efisiensi produksi, serta 

modernisasi. 

Entrepreneurship adalah proses mengorganisasi dan mengelola resiko untuk 

sebuah bisnis baru. Seorang entrepreneur melakukan hal-hal sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang pasar. 

b. Menemukan solusi-solusi yang diperlukan (uang, orang, dan peralatan) 

untuk menjalankan bisnis. 

c. Memperoleh sumberdaya yang diperlukan (uang, orang, dan peralatan) 

untuk menjalankan bisnis. 

d. Mengelola sumberdaya dari tahap awal (start-up) ke fase bertahan 

(survival) dan fase pengembangan (ekspansi). 

e. Mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan bisnisnya. 

 

Jadi ada dua pokok penting yang harus diperhatikan dalam mendefenisikan 

Tecnopreneuship itu yaitu penelitian dan komersialisasi. Penelitian berorientasi 

pada penemuan dan penambahan ilmu pengetahuan. Komersialisasi dapat 

didefenisikan sebagai pemindahan hasil penelitian atau teknologi, yakni : lisensi, 

berpartner, atau menjualnya kepada pihak yang akan mengkomersialkannya. 

 

3.2.2. Technopreneurship sebagai Inkubator bisnis berbasis teknologi 

Teknologi komunikasi dan informasi atau teknologi telematika (information 

and communication technology –ICT) telah diakui dunia sebagai salah satu sarana 

dan prasarana utama untuk mengatasi masalah-masalah dunia. Teknologi 

telematika dikenal sebagai konvergensi dari teknologi komunikasi (communication), 
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pengolahan (computing) dan informasi (information) yang diseminasikan 

mempergunakan sarana multimedia. Masalah di Indonesia yang paling utama 

adalah bagaimana memecahkan masalah kesenjangan digital yang masih sangat 

besar dengan menumbuh-kembangkan inovasi atau teknopreneur industri 

telematika. Technopreneurship atau wirausaha teknologi merupakan proses dan 

pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi sebagai basisnya, dengan 

harapan bahwa penciptaan strategi dan inovasi yang tepat kelak bisa menempatkan 

teknologi sebagai salah satu faktor untuk pengembangan ekonomi nasional. 

Pengusaha bidang teknologi (Technopreneur), khususnya teknologi 

informasi (TI) membutuhkan adanya kebebasan dalam berinovasi, tanpa harus 

terkekang oleh regulasi yang malah menghambat. Semakin pemerintah 

mengendurkan ketatnya regulasi yang mengatur gerakan grass root komunitas TI 

di Indonesia, maka akan memberikan dampak positif berupa tumbuhnya TI itu 

sendiri dan juga aspek bisnisnya. Hal ini sangat penting karena dilandasi 

pengalaman di lapangan, di mana seringkali terjadi benturan antara kepentingan 

badan usaha sebagai unit bisnis yang menuntut untuk selalu bersikap dan 

berperilaku sebagai wirausahawan dan melakukan perubahan-perubahan, 

menyesuaikan antara fakta yang ada dengan tuntutan perubahan serta 

memperbesar usaha, tetapi di sisi lain ada kepentingan-kepentingan Pemerintah 

yang mungkin saja berlawanan dengan kepentingan sebagai suatu unit bisnis. 

Padahal dalam technopreneurship diperlukan semangat kompetisi yang dominan, 

agar tidak tertinggal dari turbulensi bisnis global. 

Dalam kurun waktu yang panjang, ilmu pengetahuan ditempatkan pada 

“kotak” tersendiri secara eksklusif, seolah-olah diasingkan dari kegiatan ekonomi. 

Dunia ilmu pengetahuan atau kita sebut dengan pendidikan, dianggap bukan 

menjadi bagian dari suatu sistem ekonomi. Dunia pendidikan dipandang sebagai 

suatu dunia tersendiri tempat dibangunnya nilai-nilai luhur, sementara dunia 

ekonomi dipandang sebagai dunia yang penuh dengan kecurangan, ketidakadilan, 

bahkan seolah dunia tanpai nilai (value). Cara pandang yang dikotomis tersebut, 

dalam kurun waktu yang lama belum dapat terjembatani secara baik. Masing-

masing pihak lebih mementingkan dan meng claim sebagai pihak yang paling 

benar. 
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3.3. Invensi, Inovasi, dan Technopreneur 

Technopreneurship bersumber dari invensi dan inovasi. Invensi adalah 

sebuah penemuan baru yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan. Inovasi 

adalah proses adopsi sebuah penemuan oleh mekanisme pasar. Invensi dan 

inovasi ada dua jenis, yakni : 

1. Invensi dan inovasi produk 

2. Invensi dan inovasi proses 

Berbagai kemajuan yang dicapai diawali dengan riset dan temuan-temuan 

baru dalam bidang teknologi (invensi) yang kemudian dikembangkan sedemikian 

rupa sehingga memberikan keuntungan bagi pnciptanya dan masyarakat 

penggunanya. Perkembangan bisnis daam bidang teknologi diawali dari ide-ide 

kreatif di beberapa pusat penelitian (kebanyakan dari perguruan tinggi) yang 

mampu dikembangkan, sehingga memiliki nilai jual di pasar. Pengagas ide dan 

pencipta produk dalam bidang teknologi tersebut sering dikenal dengan nama 

technopreneur (teknoprener), karena mereka mampu menggabungkan antara ilmu 

pengetahuan yang dimiliki melalui kreasi/ide produk yang diciptakan dengan 

kemampuan berwirausaha melalui penjualan produk yang dihasilkan di pasar. 

Dengan demikian, technopreneurship merupakan gabungan dari teknologi 

(kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi) dengan kewirausahaan (bekerja 

sendiri untuk mendatangkan keuntungan melalui proses bisnis). 

 

3.4. Elemen Kunci Technological Entrepreneurship 

Pentingnya technopreneurship dewasa ini berkenaan dengan keterikatannya 

dengan ilmu dan teknologi, ketika negara menggunakan pendekatan peningkatan 

kemampuan teknologi sebagai pendorong peningkatan produksi nasional dan 

dalam banyak negara sebagai strategi competitive advantage, maka 

technoprenuersip adalah program yang termasuk didalamnya sebagai bagian 

integral dari peningkatan kultur kewirausahaan. Kunci dari technopreneurship juga 

adalah kreativitas, dengan kreativitas yang tinggi maka mental lama yang 

cenderung konvensional dari wirausahawan akan berubah, kreativitas adalah 

bermain dengan imaginasi dan kemungkinan-kemungkinan, memimpin perubahan 

dengan ide-ide baru dan memberikan arti pada hubungan antara ide, orang dan 

lingkungan. 
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Technopreneurship juga harus di bangun dengan pendekatan menyeluruh dan 

integral, yang dilakukan dengan mengkolaborasikan “budaya” (budaya inovasi, 

kewirausahaan dan kreativitas), “konsepsi” (konsep ikubator bisnis, penelitian dan 

pengembanga, knowledge managemen dan learning organization), yang didukung 

oleh kapabilitas wirausahanya sendiri, koneksitas dan koboratif. 

Memahami technological entrepreneurship atau technopreneurship dapat juga 

dilakukan dengan mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang memiliki keterkaitan 

dengan proses pembentukan usaha berbasis teknologi, Igor Prodan (2007) 

mengidentifikasi, elemen itu adalah : 1. Technological entrepreneur; 2. universities; 

3. corporation; 4. Capital; 5. Market/costumers; 6. government; and 7. advisor. 

 

Adapun uraian Ke tujuh elemen kunci tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Technological entrepreneur, atau wirausahawan berbasis teknologi, 

Elemen ini menjadi kunci penciptaan perusahaan berbasis teknologi, 

wirausahawan ini pada dasarnya adalah orang yang memiliki 

pengetahuan, kemampuan dan karakteristik khusus yang berbeda dengan 

wirausahawan bukan berbasis teknologi, sebagai contoh misalnya 

wirausahawan yang mengasai kemampuan teknologi informasi seperti 

komputer dan menjalankan internet. Pengetahuan dan keahlian ini dapat 

di pelajari di lembaga lembaga pendidikan khususnya yang membuat 

kerangka keterkaitan antara teknologi dengan kewirausahaan. Faktor lain 

yang harus ada dalam wirausahawan ini adalah faktor motivasi yang kuat 

untuk menguasai teknologi, setidaknya faktor ini dimuali dengan motiv 

untuk memulai bisnis karena ingin ‘tidak terikat’ yang menyangkut 

keinginan sebagai orang bebas dan dapat mengontrol, ’kesejahteraan’ dan 

‘ekploitasi’. 

2. Universities, atau Perguruan Tinggi 

Unversitas atau institusi pendidikan tinggi lainnya adalah elemen penting 

sebagai tempat lahirnya pengetahuan dan kelmuan yang baru termasuk 

didalamnya teklogi dan kewirausahaan. Untuk dapat menciptakan 

technopreneur setidaknya dalam institusi pendidikan tersebut harus 

memiliki kerjasama yang kuat antara bagiannya misalnya kerjasama 

fakultas teknik dengan fakultas bisnis (ekonomi), atau bahkan atar 
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universitas untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang 

technopreneurship. Dalam kerangka pengembangan wirausaha berbasis 

teknologi ini setidaknya ada tiga elemen kunci dalam 

universitas/perguruan tinggi yaitu : riset-riset berbasis teknologi yang 

dihasilkan universitas, pusat inkubasi bisnis yang dimiliki universitas dan 

keuntungan (spin-off) universitas. 

3. Corporation, atau Perusahaan 

Perusahaan juga memiliki peran dalam penciptaan wirausaha berbasis 

teknologi, perubahan paradigma dari menempatkan karyawan hanya 

sebagai faktor produkai ke arah konsepsi “intrapreneurship” atau 

wirausaha dalam perusahaan akan berdampak pada peningkatan 

performa bisnis perusahaan tersebut, perusahaan menjadi lebih inovatif 

dan pekerja lebih produktif. Konsepsi dasar intrapreneurship berbasis 

pada riset dan pengembangan dalam perusahaan akan mendorong 

stabilitas perusahaan, 

4. Capital,atau Modal 

Faktor yang tidak kalah pentingnya dalam pengembangan 

tecnopreneurship adalah capital atau modal, keberanian mengambil resiko 

dalam berusaha menunjukan salah satu sisi sifat wirausahawan maju 

termasuk menggunakan modal pihak ketiga untuk meningkatkan 

usahanya. Banyak cara untuk memperoleh dana pihak ketiga dalam usaha 

berbasis teknologi ini, seperti saudara atau teman, tapi itu tidak akan cukup 

untuk mengembangkan usaha menjadi lebih besar hubungan dengan 

bank, pemerintah dan lembaga keuangan lain mutlak di perlukan. Pada 

kondisi ini yang harus ditanamkan adalah prinsip harus melunasi pinjaman 

dan membuat usaha lebih maju. 

5. Market/costumers, atau pasar/pengguna 

Fokus pengembangan usa apapun harus lepada pengguna, walapun 

wirausaha berbasis teknologi memiliki fokus pada pengembangan 

teknologi dan produksi berbasis teknologi fkus pada pelanggan 

merupakan suatu keharusan, preusan memerlukan feedback dari pasar 

untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Wirausahawan juga di 

tuntut untuk menciptakan komersialisasi dan pemasaran produk berbasis 
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teknologi tinggi, meningkatkan pemasaran dengan strategi pertumbuhan, 

memperluas pasar dan lanilla yang berkaitan dengan isu-isu pemasaran. 

6. Government atau pemerintah 

Peranan pemerintah harus menjadi pendorong percepatan perusahaan, 

menjadi stimulus bagi perubahan kapasitas usaha dari kecil menjadi 

menengah dan besar. Membangun Usaha Kecil Menengah dapat 

dilakukan dengan: 1. kebjakan makroekonomi, khususnya dalam staibilitas 

lingkungan bisnis; 2. peraturan khusus dalam pengembangan UKM; 3. 

pendukung perkembangan dan membantu permasalahan UKM dan 4. 

mempromosikan bisnis UKM dan membangun kultur usaha kompetitif. 

Pemerintah juga dituntut untuk mendorong aspek utama pengembangan 

UKM menjadi lebih sukses, yaitu dengan mengkombinasi aspek : 

kebijakan (menjadi kesatuan kebijakan), mendorong peningkatan 

institusional/organisasional dari UKM sendiri dan membuat program 

pelayanan pengembangan UKM. Permasalahan pengembangan UKM 

yang belum focus dan berubah-ubah dengan berbagai pendekatan dan 

berbagai instansi yang terlibat menjadi tidak efektif, maka pemerintah 

harus menciptakan kebijakan yang terpadu dan mengatur kebijakan untuk 

lebih komprhensif dan terarah. 

7. Advisor, atau konsultan 

Hasil penelitian Bolton, menemukan tiga permasalahan utama yang 

dihadapi oleh UKM yang memungkinkan diselesaikan dengan pengadaan 

pelatihan dan konsultansi, yaitu : 

a. Information gap, wirausahawan biasanya memiliki keterbatasan 

tentang informasi pasar dan permasalahan bisnis sehingga mungkin 

melakukan kesalahan pengambilan keputusan, konsultan dapat 

memberikan advis dalam hal proses penyaringan informasi sebagai 

bahan pengambilan keputusan. 

b. Problem solving and technical capabilities, wirausahawan dalam 

perusahaan berbasis teknologi dapat menghadapi berbagai masalah 

termasuk kemampuan teknologi yang baru, peran konsultan dapat 

masuk sebagai pengarah pemampaatan peningkatan kemampuan 

teknis yang berkaitan dengan teknologi. 
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c. Learning gap, Permasalahan yang juga sering di hadapi oleh 

wirausahawan adalah proses pembelajaran, terutama berkaitan 

dengan transper pengetahuan kepada bawahan atau karyawan, peran 

konsultan dalam memberikan advis dalam pembelajaran sangat di 

perlukan, termasuk dalam menyelenggarakan pelatihannya. 

 

3.5. Peluang Technopreneur Di Indonesia 

Jika menilik dari sumber daya serta potensi pasar yang ada, Indonesia 

memiliki peluang yang besar di bidang technopreneur. Peluang kebermanfaatan 

teknologi ini bisa dilihat dari jumlah pengguna smartphone yang setiap tahun 

semakin bertambah serta perilaku konsumtif yang sulit terkendali. Adapun jika 

dilihat dari segi pendanaan dan investasi, saat ini beberapa investor dunia tercatat 

sudah mulai menunjukkan ketertarikkannya untuk menanamkan modal dalam 

jumlah besar. Contohnya, Softbank yang saat ini menanamkan investasi jutaan 

dollar Amerika Serikat ke Tokopedia dan beberapa startup lainnya. Kemudian ada 

juga investor lokal dari Djarum group yang mendukung pendanaan startup e-

commerce Blibli.com. Kondisi tersebut tentu menjadi sinyal positif yang bakal 

memperlanjar para technopreneur untuk mengembangkan idenya. Keuntungan 

Menjadi Terchnopreneur : 

 

1. Tidak Membutuhkan Modal Besar 

Dalam dunia technpreneur, modal yang paling berharga adalah ide awal, 

kemudian dari ide tersebut dilakukan eksekusi dengan cara membuat 

minimum viable product (MVP) sebagai uji pasar. Seluruh eksekusi ini 

biasanya dimulai dari tahap startup, sehingga bisa dilakukan hampir tanpa 

modal. Anda hanya butuh menemukan team yang terdiri dari Co-Founder, 

CFO, CTO, dan bussines development yang bersedia untuk dibayar 

menggunakan saham. 

2. Tidak Perlu Kantor yang Besar 

Bisnis berbasis teknologi umumnya bisa dikerjakan dimana saja, asalkan ada 

laptop/PC dan koneksi internet. Team yang mendukung pun bisa diatur untuk 

bekerja secara remote dari rumah masing-masing, jadi menghemat biaya 

sewa gedung untuk operasional bisnis di awal-awal perusahaan 

berkembang. 
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3. Berpotensi Mendapatkan Valuasi Besar 

Meski baru menjadi trend beberapa dekade terakhir, perusahaan startup 

teknologi saat ini sudah banyak yang sukses dari segi valuasi. Bahkan, 

perusahaan teknologi seperti Gojek, Tokopedia, atau Traveloka saat ini 

sudah berhasil melampaui perusahaan konvensional yang sudah berjalan 

puluhan tahun. 

4. Bisa Dimulai Dari Rumah 

Tahukah Anda jika perusahaan raksasa sekelas Apple, Microsoft, Google, 

atau Amazon awalnya hanya dimulai dari garasi rumah? technopreneurship 

adalah soal pinsip dan inovasi, sehingga perusahaan teknologi memang 

sesederhana itu untuk awal mulanya, karena yang dibutuhkan sebatas 

produk prototype (MVP) yang bisa beroperasi. 

 

Latihan 

1. Sebutkan 5 ciri dari Technoprenership dan Entreprenurship? 

2. Jelaskan peranan mahasiswa terhadap perkembangan Technoprenurship? 

3. Sebutkan beberapa perusahan di Indonesia yang telah menerapkan 

Techoprenurship? 
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BAB IV 

SEJARAH, PERANAN & TOKOH 

TECHNOPRENEURSHIP 

 
 

4.1. Sejarah Technopreneurship 

Secara singkat, technopreneurship adalah entrepreneurship dalam bidang 

teknologi di mana keahlian yang dibutuhkan tak lagi hanya wirausaha, tetapi juga 

pengetahuan akan teknologi mutakhir. Istilah ini bisa dibilang baru dan kian populer 

bersama dengan berkembangnya teknologi. Saat ini, istilah technopreneur dikenal 

bagi seorang pengusaha startup atau bisnis rintisan yang memanfaatkan teknologi 

sebagai basis bisnisnya. Menurut Entrepreneur, teknologi yang sedang sangat 

diminati dan terus diteliti adalah kecerdasan buatan, augmented reality, blockchain, 

the internet of things, 3D printing, big data, cloud computing, dan masih banyak lagi. 

Technopreneur merupakan penggabungan antara pemanfaatan 

perkembangan Teknologi dan Entrepreneur. Dimana entrepreneur sendiri dapat 

didefinisikan sebagai sesesorang yang menciptakan bisnis/ usaha dengan 

keberanian untuk mengambil resiko guna mencapai keuntungan dan pertumbuhan 

dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. 

Istilah technopreneur baru muncul di akhir tahun 1990-an dan mulai booming 

di tahun 2000-an semenjak teknologi Internet sudah mulai merambah ke pelosok-

pelosok negara. Ditambah lagi dengan eksisnya perusahaan-perusahaan 

Information Technology (IT) raksasa seperti Microsoft, Yahoo, Google, Apple dan 

sebagainya yang income perusahaannya mencapai milyaran dolar per bulan. 

Hingga muncul seorang technopreneur sejati bernama Bill Gates sebagai orang 

terkaya nomor satu di dunia versi majalah Forbes. 

Amerika Serikat merupakan negara yang berperan penting dalam sejarah 

technopreneurship dunia. Silicon Valley, lembah yang terletak di negara bagian 

California, AS, menyimpan banyak cerita sukses tentang technopreneurship. 

Budaya inovasi dan technopreneurship yang berkembang di lembah yang menjadi 

markas bagi kampus-kampus ternama dan perusahaan-perusahaan teknologi kelas 
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dunia itu tak hanya menginspirasi anak-anak muda di negeri Paman Sam, tetapi 

juga anak-anak muda di seluruh dunia. 

Memiliki bisnis sendiri sudah menjadi sebuah “American dream” - mimpi orang 

Amerika. Belum lama ini, perusahaan software Intuit mengumumkan hasil studinya. 

Pada tahun 2020, lebih dari 40 persen tenaga kerja produktif di AS atau sekitar 60 

juta orang akan bekerja sendiri. 

Dikutip dari BusinessInsider, menurut hasil studi tersebut, kebanyakan 

penduduk di AS lebih memilih untuk bekerja sebagai freelancer, kontraktor, atau 

pengusaha. Studi itu pun menyimpulkan bahwa dalam tujuh tahun mendatang, 

jumlah usaha kecil di AS akan meningkat lebih dari 7 juta. Sejarah 

technopreneurship di Tanah Air sudah dimulai pada era tahun 1990-an, dan 

geliatnya semakin terasa terutama pada akhir tahun 2000-an hingga 3-5 tahun 

belakangan ini. 

Semakin banyak anak muda Indonesia bercita-cita ingin menjadi pengusaha, 

tidak bekerja untuk orang lain atau perusahaan alias bekerja untuk diri sendiri, 

sesuai dengan passion mereka, dan dengan jadwal kerja yang fleksibel. 

 

Silicon Valley 

Asal nama 

▪ Digunakan pertama kali oleh Ralph Vaerst, entrepreneur sukses di Central 

California, yang kebetulan berkelahiran di Surabaya, Jawa Timur. 

Penggunaan secara tertulis pertama kali oleh Don Hoeflar, yang 

menggunakan nama ini sebagai judul sebuah artikel seri di koran mingguan 

Electronic News Pada 11 januari 1971 

▪ Nama Silicon Valley digunakan secara luas sejak tahun 1980an dan 

berkaitan erat dengan pengenalan produk IBM PC dan hardware software 

terkait. 

▪ Nama silicon berasal dari banyaknya penggunaan silikon dalam industri 

semikonduktor di wilayah ini. 

▪ Nama valley berasal dari Santa Clara Valley, yang berlokasi di ujung selatan 

San Fransisco Bay 

 

Sejarah dan perkembangan 
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▪ Berkembangnya silicon valey dimulai karena kuatnya solidaritas antar 

regional yang mendorong usaha untuk membuat industri – industri lokal. 

▪ Pada tahun 1980an, University Stanford menetapkan misinya untuk 

mendirikan perusahaan perusahaan high tech pada awal 50 tahun 

berkembangnya silicon valley. 

▪ Antara tahun 1940an – 1950an Frederick Terman dekan fakultas Teknik 

Unversity Stanford memberi dorongan pada pengajar dan lulusannya untuk 

mendirikan perusahaan sendiri 

▪ Frederick Terman berperan dalam membesarkan Hewlett-Packard, dan 

beberapa perusahaan lainnya. 

▪ Dimulai banyak riset dan penemuan baru seperti SSD, Arpanet, 

Mikroprosessor, dll 

▪ Perusahaan-perusahaan yang sekarang menghuni Lembah Silikon, di antara 

lain adalah: Adobe Systems, Apple Computer, Cisco Systems, eBay,Google, 

Hewlett-Packard, Intel, dan Yahoo! 

 

 

Gambar 4.1. Penyebaran Produk Silicon Valley 

Sumber : https://www.techinasia.com/7-characteristics-silicon-valley-asia  (Diakses Juli 
2021) 

 

https://www.techinasia.com/7-characteristics-silicon-valley-asia
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Bengaluru (Bangalore) 

Sejarah dan Perkembangan 

▪ Selama British Raj, Bangalore dikembangkan sebagai pusat pemerintahan 

kolonial di India. 

▪ Pada tahun 1906, Bangalore adalah kota pertama di India yang sudah 

memiliki listrik. 

▪ Kereta api, telegraf dan pos link berkembang dalam dasawarsa berikutnya. 

▪ Bangalore dipilih sebagai manufaktur dan basis penelitian untuk 

kedirgantaraan milik negara dan industri pertahanan seperti Hindustan 

Aeronautics Limited dan Indian Space Research Organization setelah India 

merdeka pada tahun 1947 

▪ Mulai berdiri perusahaan IT seperti Infosys, Wipro, HCL, dan Tata 

Consultancy Services. 

▪ Perusahaan IT Amerika mendirikan kantor cabang di Bangalore antara lain 

Google,Yahoo, IBM, HP,Oracle, Cisco, Microsoft, dll. 

▪ Perusahaan IT di Bengaluru mempekerjakan sekitar 30% dari satu juta 

profesional IT India. 

▪ Sebelum 1 November 2006, nama kota ini adalah Bangalore. 

▪ Dikenal dengan Garden City karena banyaknya taman dan pepohonan yang 

berada ditengah kota.  dikenal juga dengan istilah IT City karena perusahaan 

IT India terbesar bermukim disini. 

 

Indonesia bisa saja menjadi Silicon Valley atau Bengaluru dan sekarang 

menuju ke arah sana. Kebetulan ada seminar untuk menyambut ulang tahun 

Startup lokal di Jakarta pada Sabtu (7/4/2012) yang membahas masalah ini. Pada 

seminar itu menurut Wickham, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar 

Indonesia bisa menjadi IT City, yaitu: 

• Seharusnya Startup Lokal di Indonesia harus menciptakan startup startup 

versi mereka sendiri.  Jangan meniru orang orang kreatif yang ada di Silicon 

Valley maupun Bengaluru 

• Banyaknya startup lokal yang muncul di tanah air bukan berarti bisa langsung 

bersaing dengan startup di tingkat global. 

• Untuk bisa menyainginya, startup lokal perlu ekosistem 

• Memperkuat pemikiran (mindset) tentang wirausaha 
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• Kemampuan untuk mengakses pendanaan 

• Dukungan dari berbagai pihak. 

• Yang paling utama adalah dukungan ekosistem dan keunikan masing-

masing startup. Semakin unik dan berbeda 

• Keunikan startup lokal itulah yang akan menjadi pembeda dengan startup 

lokal lainnya. 

• Indonesia harus jadi Indonesia, bukan jadi Silicon Valley 

• Untuk bisa mengetahui keunikan startup masing-masing, maka startup lokal 

ini harus lebih sering mengunjungi atau memperhatikan startup-startup yang 

ada. Lantas, diidentifikasi untuk dicari sesuatu yang berbeda.  

 

4.2. Peranan Technopreneurship 

Di era teknologi ini, tentu technopreneurship adalah suatu hal yang tak 

mungkin lagi dianggap sepele. Technopreneurship memiliki peran penting dalam 

memanfaatkan teknologi untuk mempermudah berbagai tujuan. Beberapa manfaat 

yang membuat technopreneurship penting adalah sebagai berikut: 

1. Menciptakan lapangan kerja 

Bisnis startup yang semakin banyak bermunculan merupakan hasil dari 

technopreneurship. Startup-startup ini tentu menciptakan lapangan kerja 

baru karena kebutuhannya akan sumber daya manusia untuk 

mengoperasikan bisnis.Oleh karena itu, technopreneurship memiliki dampak 

besar dalam mengurangi jumlah pengangguran dan menyelesaikan masalah 

kesulitan menemukan lapangan kerja. 

2. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya local 

Startup berbasis teknologi dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di 

sekitar kita. Contohnya, berbagai startup ojek dan taksi online yang menyelesaikan 

masalah kesulitan menemukan kendaraan umum. Dengan teknologi mereka, kini 

sangat mudah untuk memanggil kendaraan umum untuk transportasi sehari-

hari.Startup tersebut pun tidak diragukan lagi telah menyerap banyak sumber daya 

manusia yang tergabung sebagai mitra dan memberikan mereka kesempatan akan 

kualitas hidup yang lebih baik. 

3. Diversifikasi dan desentralisasi bisnis 
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Pemanfaatan teknologi mutakhir sebagai basis bisnis yang diciptakan seorang 

technopreneur mampu memberikan kesempatan bagi orang-orang tanpa peduli 

jarak. Kini, remote working atau kerja jarak jauh tak lagi asing dan justru semakin 

terfasilitasi. 

4. Perkembangan teknologi 

Technopreneurship adalah salah satu pendorong perkembangan teknologi 

serta inovasi. Perusahaan-perusahaan yang diciptakan oleh technopreneur 

visioner terus menerus berusaha mengembangkan teknologi agar menjadi 

lebih efisien dan bermanfaat setiap harinya. 

5. Peningkatan ekonomi 

Dengan terbukanya lapangan baru, tentu saja technopreneurship dan bisnis 

berbasis teknologi adalah salah satu penyokong ekonomi negara. 

Perkembangannya yang cepat mengundang banyak investor yang 

memberikan suntikan dana sebagai bentuk dukungan bisnis masa kini yang 

bermanfaat. 

6. Mendorong kewirausahaan 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, technopreneurship adalah aplikasi 

entrepreneurship yang menitikberatkan penggunaan teknologi.Oleh karena itu, 

dengan terus berkembangnya technopreneurship, orang-orang akan semakin 

tergerak untuk juga berusaha memulai bisnisnya sendiri. 

 

4.2.1. Skill Penting Technopreneur 

1. Kerja sama tim 

Sehebat apapun seorang technopreneur, rencana bisnisnya tidak akan bisa 

berhasil tanpa sebuah tim yang kompak. Sebuah tim dengan keahlian 

beragam yang relevan terhadap ide dan rencana bisnis merupakan aset 

utama sebuah bisnis teknologi yang sukses. 

2. Penyelesaian masalah  

Sebagai technopreneur, kamu akan sering menghadapi masalah. Oleh 

karena itu, kemampuan penyelesaian masalah yang baik adalah hal yang 

amat penting agar bisa menjadi technopreneur yang berhasil. Analisis biaya, 

waktu, sumber daya, dan lain-lain harus dilakukan berdasarkan data yang 

akurat agar hasil yang diperoleh maksimal. 

3. Pengambilan keputusan 
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Proses penyelesaian masalah akan menghasilkan beberapa alternatif. 

Sebagai technopreneur, kamu harus bisa mengambil keputusan tepat untuk 

membuat strategi bisnis yang efektif serta mungkin untuk dilakukan. 

 

4.2.2. Perkembangan Technopreneurship di Indonesia 

Akhir-akhir ini technopreneurship menjadi sangat penting dan menarik di 

Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu : 

• Indonesia memiliki banyak sekali potensi ekonomi. Ada beberapa ahli yang 

menyebutkan jika Indonesia akan menjadi Negara dengan ekonomi terbesar 

nomor 7 di dunia pada tahun 2030. 

• Jumlah pengguna internet di Indonesia sangat besar 

• Banyak pemodal asing yang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi : 

Contohnya Softbank yang berinvestasi di Tokopedia dan startup lainnya di 

Indonesia. 

Tiga alasan untuk Terjun ke dunia Technopreneurship 

1. Tidak perlu modal besar: para pendiri perusahaan berbasis teknologi 

awalnya tidak langsung membuat perusahaan sebesar sekarang yang 

kita lihat. Sebut saja facebook awalnya hanya diciptakan mahasiswa di 

kamar kos-kosannya. Apple kantor awalnya hanya bermodalkan garasi. 

dan perusahaan besar teknologi lainnya berawal dari hal kecil dan 

semangat yang besar untuk maju. 

2. Nilai pengembalian yang tinggi : Jumlah valuasi perusahaan teknologi di 

Indonesia maupun di dunia sangat besar jumlahnya. Bahkan jika 

perusahaan teknologi tersebut benar-benar bisa memberikan dampak 

ekonomi untuk masyarakatnya akan sangat cepat memiliki nilai valuasi 

yang tinggi. Contohnya perusahaan Gojek yang saat ini bernilai triliunan. 

3. Tidak perlu sumber daya yang banyak : Contohnya ruangguru.com 

perusahaan EduTech terbesar di Indonesia tidak merekrut guru-guru 

tetap melainkan orang yang ingin menjadi guru bisa mendaftar secara 

online melalui aplikasinya. Begitu juga dengan Gojek, mereka tidak 

mempunyai armada. Jadi mereka hanya menyediakan aplikasi untuk 

menghubungkan antara guru dengan murid atau driver dengan 

penumpang. 
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4.3. Perusahaan Berbasis Teknologi yang sukses dari Indonesia 

Saat ini sudah banyak perusahaan berbasis teknologi internet yang sukses di 

Indonesia, di antaranya yaitu : 

• Tokopedia: Perusahaan yang didirikan oleh William Tanuwijaya pada tahun 

2009 merupakan salah startup tech yang termasuk ke dalam Unicorn di Asia 

Tenggara. Saat ini Tokopedia juga menjadi marketplace nomor 1 di 

Indonesia. 

 

Gambar 4.2. Tampilan marketplace Tokopedia 
Sumber : https://www.tokopedia.com/ (Diakses Juni 2021) 

 

• Gojek: Perusahaan berbasis teknologi besutan Nadiem Makarim ini sudah 

mencapai nilai valuasi triliunan meskipun mereka tidak punya armada 

sendiri. Gojek bergerak dibidang transportasi online, pembayaran online, dan 

lainnya. 

 

Gambar 4.3. Tampilan Menu Fasilitas GoJek 
Sumber : https://www.gojek.com/en-id/ (Di Akses Juli 2021) 

 

https://www.tokopedia.com/
https://www.gojek.com/en-id/
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• Bukalapak : Sama seperti Tokopedia, Bukalapak merupakan salah satu 

Marketplace terbesar yang sukses di Indonesia. Achmad Zaky adalah orang 

dibalik berdirinya perusahaan sukses ini. 

 

Gambar 4.4. Tampilan Buka Lapak 
Sumber : https://www.bukalapak.com/ (DiAkses Juli 2021) 

 

• Ruangguru : Beberapa tahun ke belakang, khususnya di tahun 2019 

ruangguru sedang gencar-gencarnya promosi besar-besaran di TV. 

Perusahaan teknologi yang bergerak di bidang pendidikan ini merupakan 

perusahaan EduTech tersukses dan terbesar di Indonesia pada tahun 2020 

ini. 

https://www.bukalapak.com/


65 
 

 

Gambar 4.5. Tampilan Gambar Produk Ruang Ilmu Digital 
Sumber : https://www.ruangguru.com/ (Diakses Juli 2021) 

 
• Traveloka : Siapa yang tidak pernah melihat iklan dari perusahaan ini di TV. 

Dengan tagline “Traveloka dulu“ ketika ingin memesan hotel dan tiket pasti 

yang diingat pertama kali adalah Traveloka dan masih banyak perusahaan 

lainnya. 

 

Gambar 4.6. Tampilan Fasilitas Traveloka 
Sumber : https://www.traveloka.com/ (DiAkses Juli 2021) 

https://www.ruangguru.com/
https://www.traveloka.com/
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4.4. Tokoh Technoprenurship Dunia 

1. Bill Gates (Microsoft) 

William Henry "Bill" Gates III (lahir di Seattle, Washington, 28 Oktober 1955; 

umur 59 tahun) adalah seorang tokoh bisnis, investor, filantropis, penulis 

asal Amerika Serikat, serta mantan CEO yang saat ini menjabat sebagai 

ketua Microsoft, perusahaan perangkat lunak yang ia dirikan bersama Paul 

Allen. Ia menduduki peringkat tetap di antara orang-orang terkaya di dunia 

dan menempati peringkat pertama sejak 1995 hingga 2009, tidak termasuk 

2008 ketika ia turun ke peringkat tiga. 

 

2. Larry Page dan Sergey Brin (Google) 

Larry Page adalah salah satu orang yang membidani lahirnya mesin pencari 

terbesar di dunia yaitu Google. Bersama Sergey Brin ia membuat dan 

mengembangkan Google. Larry Page lahir pada tanggal 26 Maret 1973 di 

Lansing, Michigan, Amerika Serikat. Ia adalah anak dari pasangan Carl 

Page (ayah) dan Gloria (ibu). Larry Page adalah anak yang sangat pandai. 

Ia lulus dari Universitas Michigan dan Universitas Standford dengan gelar 

Bachelor of Science dalam teknik komputer dan Master. Mungkin 

kepintarannya ini diwarisi dari ibunda yang seorang profesor Ph.D. di 

bidang komputer Sains Universitas Michigan State University. 

Sergey Brin lahir dengan nama Sergey Michailovich Brin. Sejak kecil ia 

sangat menyukai matematika. Ayahnyalah yang sangat berperan 

menumbuhkan ketertarikannya pada matematika. Ketika Brin berusia enam 

tahun, ia dan keluarganya hijrah ke Amerika Serikat. Brin mengenyam 

pendidikan dasar di Paint Branch Montossori, Adelphi, Maryland. Ia 

kemudian melanjutkan pendidikannya di Elanor Roosevelt dan kemudian 

berkuliah di University of Maryland dan menyabet gelar Bachelor of Science 

dalam jurusan Matematika dan ilmu komputer. Brin kemudian berkuliah lagi 

di Stanford University untuk mendalami ilmu komputernya. 

 

3. Steve Jobs (Apple) 

Steven Paul "Steve" Jobs (lahir di San Francisco, California, Amerika 

Serikat, 24 Februari 1955 – meninggal di Palo Alto, California, Amerika 

Serikat, 5 Oktober 2011 pada umur 56 tahun) adalah seorang tokoh bisnis 
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dan penemu dari Amerika Serikat. Ia adalah pendiri pendamping, ketua, 

dan mantan CEO Apple Inc. Jobs juga sebelumnya menjabat sebagai 

pejabat eksekutif Pixar Animation Studios; ia menjadi anggota dewan 

direktur The Walt Disney Company pada tahun 2006, setelah pengambilan 

alih Pixar oleh Disney. Namanya dicantumkan sebagai produser eksekutif 

dalam film Toy Story tahun 1995. 

 

4. Mark Zuckerberg 

Mark Elliot Zuckerberg (lahir di White Plains, New York, 14 Mei 1984; umur 

31 tahun) adalah seorang pemrogram komputer dan pengusaha Internet. Ia 

dikenal karena menciptakan situs jejaring sosial Facebook bersama 

temannya, yang dengan itu ia menjadi pejabat eksekutif dan presiden. 

Facebook didirikan sebagai perusahaan swasta pada tahun 2004 oleh 

Zuckerberg dan teman sekelasnya Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, dan 

Chris Hughes ketika menjadi mahasiswa di Universitas Harvard. Pada 

tahun 2010, Zuckerberg terpilih sebagai Person of the Year versi majalah 

Time. Pada 2011, kekayaan pribadinya ditaksir mencapai $17,55 miliar. 

 

4.5. Tokoh Terchnoprenur Di Indonesia 

1. Andrew (Pendiri Kaskus) 

Pria kelahiran tahun 1979 ini merupakan pendiri dari forum online terbesar di 

Indonesia yakni Kaskus. Kaskus dikelola oleh PT Darta Media Indonesia. Andrew 

sekarang menjabat sebagai Chief Technology Officer (CTO) PT Darta Media 

Indonesia sekaligus pemilik Kaskus Network. Andrew awalnya berkuliah di 

Universitas Bina Nusantara dengan jurusan Sistem Informasi. 

Andrew melanjutkan pendidikannya di Art Institute of Seattle, Amerika dan 

mengambil jurusan Multimedia & Web Design karena ia merasa kesulitan 

menemukan universitas yang cocok di Indonesia. Kemudian ia melanjutkan 

masternya di jurusan Master of Computer Science, masih di universitas yang sama 

yaitu Seattle University. Andrew mendirikan Kaskus pada 6 November 1999. Saat 

sedang menimba ilmu di universitasnya itu, ia ditugaskan oleh dosen untuk 

membuat program dari free software, dari situlah mulai muncul ide membuat 

website dengan nama Kaskus. 
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2. Nadim Makarin (Pendiri GOJEK) 

GO-JEK adalah sebuah perusahaan teknologi yang memberikan jasa 

angkutan. Perusahaan ini berasal dari Indonesia dan didirikan pada tahun 

2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Aplikasi GO-JEK telah diunduh 

sebanyak lebih dari 750 ribu kali di Google Play yang tersedia pada sistem 

Android. 

Layanan yang disediakan oleh GO-JEK pun beragam, mulai dari GO-

RIDE, GO-CAR, GO-FOOD, GO-MART, GO-SEND, GO-BOX, GO-TIX, 

dan GO-MED. Jasa GO-JEK dapat dinikmati di berbagai wilayah di 

Indonesia. Layanan GO-JEK tersebar di 25 kota besar di Indonesia, antara 

lain: Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. 

 

3. William Tanuwijaya dan Alpha Edison (Pendiri Tokopedia) 

William Tanuwijaya merupakan pria kelahiran Pematang Siantar, 18 

November 1981. Ia adalah seorang pengusaha Indonesia. Ia merupakan 

lulusan Universitas Bina Nusantara (BINUS). Ia bersama Leontinus Alpha 

Edison merupakan pendiri dari situs Tokopedia. Sebelum mendirikan 

Tokopedia, William bekerja sebagai software developer di beberapa 

perusahaan selama 10 tahun. Kemudian terbesit di pikirannya untuk 

mempunyai perusahaan sendiri. 

Pada tahun 2007, William Tanuwijaya menjadi moderator dalam forum 

online Kafegaul yang mempunyai fasilitas jual beli. Ia kemudian mengajak 

temannya yang bernama Leontinus Alpha Edison untuk mendirikan 

Tokopedia. Untuk membangun Tokopedia dibutuhkan modal yang besar. 

Oleh karena itu, mereka kesana kemari memperkenalkan ide bisnis 

tersebut. Banyak yang meragukan kemampuan William dan prospek dari 

Tokopedia. Tapi beberapa orang mempercayainya. 2 tahun kemudian, 

tepatnya tahun 2009, Tokopedia pun resmi berdiri. 

 

LATIHAN 

1. Ceritakan kembali sejarah sukses perusahaan technoprenur dunia ? 

2. Jelaskan menurut pendapatmu bagaimana suatu negara bisa sukses dibidang 

technoprenur? 
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3. Sebutkan beberapa kendala yang dihadapi seorang technoprenur dalam 

memulai usahanya ? 
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BAB V 

PRINSIP DASAR BISNIS 

 
 

5.1. Prinsip Technopreneurship 

Technopreneurship dianggap sebagai salah satu konsep yang merupakan 

turunan dari “Entrepreneurship”, yang sama-sama memiliki prinsip mencari 

keuntungan sebanyak mungkin namun lebih menitikberatkan pada suatu bisnis 

yang mengaplikasikan suatu teknologi tertentu, bukan   sekedar   replikasi dari 

bisnis lain semata. Seorang entrepreneur melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang pasar. 

b. Menemukan solusi-solusi untuk mengisi peluang pasar tersebut. 

c. Memperoleh sumberdaya yang diperlukan (uang, orang, dan peralatan) 

untuk menjalankan bisnis. 

d. Mengelola sumberdaya dari tahap awal (start-up) ke fase bertahan (survival) 

dan fase pengembangan (ekspansi). 

e. Mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan bisnisnya. 

Teknologi merupakan cara atau metode untuk mengolah sesuatu agar terjadi 

efisiensi biaya dan waktu, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih 

berkualitas. Dasar-dasar penciptaan teknologi adalah kebutuhan pasar, solusi atas 

permasalahan, dan aplikasi berbagai bidang keilmuan, perbaikan efektivitas dan 

efisiensi produksi, serta modernisasi. 

Kata ”Technopreneurship” merupakan gabungan dari kata ”Technology” dan 

“Entrepreneurship” yang dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan 

kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen 

pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, 

pihak yang terlibat, maupun produk yang dihasilkan. Secara umum, kata teknologi 

digunakan untuk merujuk pada penerapan praktis ilmu pengetahuan ke dunia 

industri atau sebagai kerangka pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan 

alat-alat, mengembangkan keahlian dan mengekstrak materi guna memecahkan 

persoalan yang ada. Sedangkan kata preneurship berasal dari kata entrepreneur 
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yang merujuk pada seseorang atau agen yang menciptakan bisnis/ usaha dengan 

keberanian menanggung resiko dan ketidakpastian untuk mencapai keuntungan 

dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Adapun 

technopreneur merupakan orang yang menjalankan technopreneurship atau 

seseorang yang menjalankan usaha yang memiliki semangat entrepreneur dengan 

memasarkan dan memanfaatkan teknologi sebagai nilai jualnya (Zimmerer dan 

Scarborough, 2008). Terdapat perbedaan antara entrepreneurship biasa dan 

technopreneurship (technology entrepreneurship). Technology entrepreneurship 

harus sukses pada dua tugas utama, yakni: menjamin bahwa teknologi berfungsi 

sesuai kebutuhan target pelanggan, dan teknologi tersebut dapat dijual dengan 

mendapatkan keuntungan (profit). Entrepreneurship biasa umumnya hanya 

berhubungan dengan bagian yang kedua, yakni menjual dengan mendapatkan 

profit. 

 

5.2. Menjadi Seorang Technopreneur  

Menjadi seorang technopreneur yang berhasil, setidaknya harus menguasai, 

antara lain: 

a. Teknologi   

Teknologi merupakan cara untuk mengolah sesuatu agar terjadi efisiensi 

biaya dan waktu sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas 

dengan memperhatikan kebutuhan pasar, solusi untuk permasalahan, 

perkembangan aplikasi, perbaikan efektivitas dan efisiensi produksi serta 

modernisasi. Seorang technopreneur tak pernah hanya cukup mempelajari 

satu atau dua teknologi saja, melainkan harus peka terhadap inovasi 

teknologi dan dibutuhkan ide kreatif untuk mendukungnya. 

b. Entrepreneurship 

Entrepreneurship adalah proses mengelola bisnis dengan mengidentifikasi 

dan mengevaluasi risiko yang berhubungan. 

  

5.3. Invensi, Inovasi dan Technopreneur 

Menurut Suparno et al (2008) bahwa, Technopreneurship bersumber dari 

invensi dan inovasi. Invensi adalah sebuah penemuan baru yang bertujuan untuk 

mempermudah kehidupan. Inovasi adalah proses adopsi sebuah penemuan oleh 

mekanisme pasar. Invensi dan inovasi ada dua jenis, yakni: (1) invensi dan inovasi 



72 
 

produksi; dan (2) invensi dan inovasi proses. technopreneurship merupakan 

gabungan dari teknologi (kemampuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi) dengan kewirausahaan (bekerja sendiri untuk mendatangkan 

keuntungan melalui proses bisnis). 

5.3.1. Landasan Technopreneurship 

a. Berangkat Dari Kebutuhan Masyarakat 

Kebutuhan masyarakat adalah peluang bisnis. Terlebih jika ada 

kebutuhan masyarakat yang belum bisa dipenuhi oleh pihak manapun di 

dunia ini. 

b. Perkaya Diri Dengan Ide dan Inspirasi 

Ide dan inspirasi merupakan awal timbulnya suatu ide bisnis. Ide dan 

inspirasi   memang   terkadang   dapat datang dengan sendirinya, namun 

cara terbaik adalah dengan mendatangkan ide dan inspirasi itu sendiri. 

Caranya adalah memperkaya wawasan dengan membaca, mengikuti   

seminar   atau   workshop mengenai technopreneurship, atau berbincang 

dengan para technopreneur secara langsung. Hal-hal tersebut kita 

sadari atau tidak akan menimbulkan suatu ide orisinal yang dapat kita 

kembangkan sebagai bisnis kita sendiri.  

c. Rencanakan Dengan Matang dan Lakukan Dengan Cepat 

Seorang technopreneur harus mampu menganalisis pasar, mendesain 

suatu produk, membuat strategi pemasaran, menentukan harga dan 

target pasar, menyusun struktur organisasi, serta memegang tanggung 

jawab terhadap seluruh proses bisnis. 

d. Tambahkan Value Pada Produk 

Produk yang kita hasilkan bisa saja sama persis dengan wirausahawan 

lain. Tetapi ada satu hal yang membuat suatu produk tertentu lebih 

disukai dan lebih laris dibandingkan produk lainnya yang serupa, yaitu 

nilai (value). Value yang kita dapat tambahkan kepada produk kita 

tentunya beragam dan sesuai dengan inovasi dan kreativitas masing-

masing technopreneur. 

 

5.3.2. Peranan Technopreneurship Bagi Masyarakat 
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Menurut Suparno et al (2008) bahwa, technopreneurship dapat memberikan 

memiliki manfaat atau dampak, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. 

Dampaknya secara ekonomi adalah: 

a.     Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Meningkatkan pendapatan. 

b.    Menciptakan lapangan kerja baru. 

c.     Menggerakkan dan menciptakan peluang bisnis pada sektor-sektor 

ekonomi yang lain. 

 

5.4. Menggali Ide Bisnis dan Prinsip Dasar Bisnis 

Suatu bisnis yang baik biasanya dimulai dengan ide bisnis yang baik pula. Ide 

bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan, 

ide bisnis dapat dikatakan sebagai “bibit” dari sebuah bisnis atau biasa kita sebut 

pemikiran yang muncul dalam diri pelaku bisnis untuk menciptakan sebuah bisnis. 

Ada Empat poin penting yang harus digunakan oleh pelaku bisnis untuk 

mengembangkan idenya, sebagai berikut: 

a. Produk atau jasa apa saja yang akan dijual 

Pelaku bisnis harus mengetahui dan paham apa yang akan ia tawarkan. 

Produk maupun jasa tidak akan menjadi masalah jika pelaku bisnis sudah 

paham akan jenisnya dan manfaatnya. Proses promosi pun akan berjalan 

dengan mudah. 

b. Kepada siapa produk atau jasa akan Dijual 

Produk atau jasa yang telah dibuat harus jelas akan ditawarkan kepada 

siapa. Pihak-pihak tersebut harus dianalisis sedemikian rupa secara 

jangka pendek maupun jangka panjang. Jangan sampai kita sudah capai 

membuat suatu produk atau jasa kemudian kita tidak tahu harus 

dikemanakan produk atau jasa tersebut. 

c. Bagaimana produk atau jasa dijual 

Kita sudah tahu betul akan produk atau jasa yang kita buat dan paham 

pula    akan ditawarkan kepada siapa. Namun, kita harus ingat bahwa cara 

menjual produk atau jasa tersebut juga sesuatu yang sangat penting. Perlu 

kita ketahui bahwa target bisnis kita bukanlah selalu orang terdekat kita. 

Terkadang mereka tidak kenal kita dan tantangan inilah yang harus 

dijawab oleh pelaku bisnis agar produk atau jasa milik orang yang tidak 

mereka kenal membuat mereka tertarik. 
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d. Kebutuhan pelanggan mana yang dapat dipenuhi 

Produk atau jasa milik kita harus bermanfaat untuk pelanggan. Poin ini 

adalah kesimpulan dari poin-poin di atas. Kita boleh membuat produk atau 

jasa sebaik mungkin, mempunyai target pasar sebesar mungkin, produk 

atau jasa dipasarkan segencar mungkin, namun apabila produk atau jasa 

tersebut tidak bermanfaat untuk orang lain maka akan percuma. 

 

5.4.1. Menciptakan Ide Bisnis 

Menurut Barringer dan Ireland (2010) bahwa, terdapat beberapa cara untuk 

memancing atau menciptakan suatu ide bisnis yang handal. Berikut dijelaskan cara-

cara yang cukup sistematis untuk membangun pola pikir kita untuk mendapatkan 

inspirasi untuk memancing atau menciptakan suatu ide bisnis yang handal. 

a. Brainstorming 

Merupakan teknik yang paling sederhana, menciptakan ide dan solusi untuk 

suatu masalah secara cepat namun bersifat informal. Biasanya apa yang 

terpikirkan langsung diutarakan. 

b. Focus Group 

Sekumpulan orang yang mempunyai karakteristik berhubungan berkumpul 

untuk membahas sebuah ide baru. Orang-orang tersebut akan lebih dekat 

satu sama lain karena latar belakang mereka sama, misal: satu jurusan di 

kampus. Teknik ini lebih bersifat formal. 

c. Perpustakaan dan Internet 

Dua hal di atas merupakan sumber utama informasi di jaman sekarang. 

Meskipun internet lebih banyak digunakan karena kepraktisannya namun 

perpustakaan juga tidak sepi pengunjung. Dari sini biasanya ide bisnis 

muncul mulai saat kita serius mencari informasi atau bahkan saat santai 

menikmati 

d. Customer Advisory Boards 

Biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Terdapat dewan penasihat 

customer yang bertemu secara teratur mendiskusikan kebutuhan, 

keinginan, dan masalah sehingga dapat memunculkan ide bisnis baru. Dari 

sini terlihat bahwa komunikasi 2 arah (timbal balik) sangatlah penting 

bahkan untuk ukuran perusahaan sekalipun; dan Karyawan dari sebuah 

perusahaan menghabiskan waktunya bersama customer perusahaan 
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tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat efektif mengingat 

karyawan bisa langsung mengetahui keluhan atau permintaan customer 

untuk kemudian diberitahukan kepada atasan mereka. Bagi para customer 

sendiri mereka akan merasa sangat diuntungkan (dimanja) sebab mereka 

tidak perlu susah-susah mengadu ke perusahaan, cukup lewat 

karyawannya saja. Kondisi demikian akan meningkatkan kemungkinan 

munculnya ide-ide bisnis baru baik dari karyawan atau masukan customer. 

 

5.4.2. Pemilihan Ide Bisnis 

Terkadang kita memperoleh banyak ide bisnis dengan prinsip dan metode-

metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu, apakah kita perlu 

merealisasikannya semua tentu tidak. Penulis yakin bahwa tidak mungkin 

seseorang mampu menjalankan semua ide bisnis yang terpikirkan olehnya apalagi 

secara tiba-tiba dengan lancar. Lebih baik kita menjalankan 1 ide bisnis yang benar-

benar membuat kita nyaman menjalankannya. Orang bilang lakukan sesuatu sesuai 

passion kita, jadi kita harus menjalankan ide bisnis yang sesuai passion kita dan 

rekan kerja kita. Berikut beberapa tips bagi kita untuk memilih ide bisnis mana yang 

paling sesuai. Lakukan bisnismu dengan sesuatu: 

(a) Yang membuat anda bangun pagi sekali karena ingin melakukannya. 

(b) Yang membuat anda lupa bahwa anda bisa lelah. 

(c) Yang membuat anda lupa bahwa tidur itu perlu. 

(d) Yang membuat anda hanya makan sekali dalam seminggu. 

  

5.4.3. Bagaimana Menemukan Bisnis Ideal Yang Hebat 

Mereka tidak pernah takut mengambil resiko dan selalu berusaha 

memperjuangkan apa yang mereka senangi dengan uang sebagai bonusnya. Untuk 

pengertian yang lebih umum, berikut pertimbangan untuk memilih ide bisnis yang 

tepat (Barringer dan Ireland, 2010), antara lain: 

a. Pilih ide yang konkret 

Konkret maksudnya masuk akal dan dapat direalisasikan sesuai 

kemampuan kita. 

b. Pilih ide yang mudah untuk dipasarkan 

Tujuan utama bisnis kembali lagi adalah uang, jadi semakin mudah 

pemasaran maka semakin mudah uang akan didapat. 
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c. Pilih ide yang cocok dengan karakter kita 

Ketika karakter kita cocok dengan ide yang akan kita kerjakan maka kita 

tidak akan merasa bosan atau capek mengerjakannya. Bahkan mungkin 

kita dapat menjadikan 4 poin di bahasan sebelumnya sebagai prinsip utama 

kita. 

d. Pilih ide yang beresiko kecil 

Pebisnis memang dijuluki profesi yang tidak mengenal resiko namun bukan 

berarti mereka tidak berupaya meminimalisir resiko. Semakin kecil risiko 

maka semakin besar kesempatan mereka mendapatkan keuntungan. 

e. Pilih ide yang dapat bertahan 

Bisnis tidak dijalankan dalam sekali waktu atau jangka waktu pendek. 

Usahakan bisnis terus berkembang dan dapat bertahan hingga waktu yang 

lama. Oleh karena itu, ide yang dipilih harus dapat bertahan lama agar 

mampu mengalami inovasi dan kreasi agar customer tidak bosan. 

 

Lagi-lagi pemilihan ide bisnis tidak terbatas pada 5 poin di atas. Berikut 

terdapat sebuah diagram yang menunjukkan kondisi pencarian ide bisnis dilihat dari 

3 sisi, yaitu ide bisnis kita, kebutuhan customer, dan aktivitas kompetitor. Ternyata 

pemilihan ide bisnis juga harus melihat bagaimana pergerakan kompetitor agar kita 

tahu titik saat kita harus maju dan menggaet pasar. Akan lebih baik lagi tentunya 

jika ide bisnis yang kita tawarkan pada saat ini belum ada kompetitornya, sehingga 

kita akan memperoleh first mover advantages. Pemain pertama yang masuk ke 

industri tertentu   sering   dianggap   memiliki peluang pertama untuk membangun 

pangsa   pasar,   mengendalikan   arah perkembangan   industri,   membangun 

merek dan saluran distribusi yang kuat, atau mengangkangi sumber daya yang 

langka seperti lokasi strategis atau hak paten. 

 

5.4.4. Menguji Ide Bisnis 

SWOT adalah singkatan dari Strengths (kekuatan), Weaknesses 

(kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). Analisis SWOT 

mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama Anda ke dalam 

daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. 

Strengths (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan) adalah berasal dari internal 

perusahaan Anda. hal-hal yang dapat Anda kontrol dan dapat berubah. Contohnya 
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termasuk siapa yang ada di tim Anda, paten dan properti intelektual Anda, dan 

lokasi Anda. Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) adalah hal eksternal 

yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan Anda pada 

pasar yang lebih besar. Anda dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari 

ancaman, tetapi Anda tidak dapat mengubahnya. Contohnya termasuk pesaing, 

harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan.Teknik ini dibuat oleh Albert 

Humphrey, yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 

1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan 

Fortune 500. Ketika Anda melakukan analisis SWOT, Anda akan mempelajari 

strategi yang solid untuk memprioritaskan pekerjaan yang perlu Anda lakukan untuk 

mengembangkan bisnis Anda. 

 

Siapa yang harus melakukan analisis SWOT? 

Agar analisis SWOT efektif, pendiri dan pemimpin perusahaan perlu terlibat 

secara mendalam. Ini bukan tugas yang bisa didelegasikan kepada orang lain. 

Tetapi, peimimpin perusahaan juga tidak boleh melakukan pekerjaan sendiri. Untuk 

hasil terbaik, kumpulkan sekelompok orang yang memiliki perspektif berbeda 

tentang perusahaan. Pilih orang yang dapat mewakili berbagai aspek perusahaan 

Anda, mulai dari penjualan dan layanan pelanggan hingga pemasaran dan 

pengembangan produk. Setiap orang harus memiliki bagian dalam hal ini. 

Perusahaan yang inovatif bahkan melihat di luar jajaran internal mereka sendiri 

ketika mereka melakukan analisis SWOT dan mendapatkan masukan dari 

pelanggan untuk menambahkan suara unik mereka ke dalam pertimbangan 

keputusan bisnis. 

Jika Anda memulai atau menjalankan bisnis sendiri, Anda masih dapat 

melakukan analisis SWOT. Ambil sudut pandang tambahan dari teman yang tahu 

sedikit tentang bisnis Anda, akuntan Anda, atau bahkan vendor dan pelanggan. 

Kuncinya adalah memiliki sudut pandang yang berbeda. Bisnis yang menggunakan 

analisis SWOT untuk menilai situasi mereka saat ini dan menentukan strategi untuk 

bergerak maju. Tetapi, ingatlah bahwa segala sesuatunya terus berubah dan Anda 

perlu menilai kembali strategi Anda, dimulai dengan analisis SWOT baru setiap 

enam hingga 12 bulan. 
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Bagi pemula, analisis SWOT adalah bagian dari proses perencanaan bisnis. 

Ini akan membantu menyusun strategi agar Anda memulai dengan langkah yang 

benar dan mengetahui arah yang akan Anda tuju. 

 

Kekuatan (Strength) 

Kekuatan atau Strength adalah poin internal dan positif dari perusahaan Anda. 

Ini adalah hal-hal yang berada dalam kendali Anda. Contohnya adalah 

• Proses bisnis apa yang berhasil? 

• Aset apa yang Anda miliki di tim Anda, seperti pengetahuan, pendidikan, 

jaringan, keterampilan, dan reputasi? 

• Aset fisik apa yang Anda miliki, seperti pelanggan, peralatan, teknologi, 

pendanaan, dan paten produk? 

• Apa keunggulan kompetitif yang Anda miliki dibandingkan pesaing Anda? 

 

Kelemahan (Weaknesses) 

Kelemahan adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan Anda. Ini adalah hal-

hal yang Anda mungkin perlu tingkatkan agar menjadi lebnih kompetitif. 

• Adakah hal-hal yang Anda perlukan untuk membuat bisnis menjadi lebih 

kompetitif? 

• Proses bisnis apa yang perlu diperbaiki? 

• Apakah ada aset berwujud yang dibutuhkan perusahaan Anda, seperti 

pendanaan atau peralatan? 

• Apakah ada celah di tim Anda? 

• Apakah jabatan Anda ideal untuk menunjang kesuksesan Anda? 

 

Peluang (Opportunities) 

Peluang adalah faktor eksternal dalam lingkungan bisnis Anda yang cenderung 

berkontribusi pada kesuksesan bisnis. 

• Apakah market bisnis Anda berkembang dan apakah ada tren yang akan 

mendorong orang untuk membeli lebih banyak dari apa yang Anda jual? 

• Adakah acara atau event yang dapat dimanfaatkan perusahaan Anda dalam 

menumbuhkan pengembangan bisnis? 

• Apakah ada perubahan peraturan yang akan mempengaruhi perusahaan 

Anda secara positif? 
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• Jika bisnis Anda terus erkembang, apakah itu berarti pelanggan 

membutuhkan produk Anda? 

 

Ancaman (Threats) 

Ancaman adalah faktor eksternal yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda tetap 

harus mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam 

menangani masalah yang terjadi. 

• Apakah Anda memiliki pesaing potensial yang dapat memasuki pasar Anda? 

• Apakah pemasok akan selalu dapat memasok bahan baku yang Anda 

butuhkan dengan harga yang cocok 

• Bisakah perkembangan di masa depan dalam teknologi mengubah cara 

Anda melakukan bisnis? 

• Apakah perilaku konsumen berubah dengan cara yang dapat berdampak 

negatif bagi bisnis Anda? 

• Adakah tren pasar yang bisa menjadi ancaman? 

 

10 Prinsip Bisnis Yang Dianut Sam 'Wal Mart' Walton 

Sam Walton adalah salah satu pebisnis sukses dunia yang berasal dari 

Amerika Serikat dan merupakan pendiri perusahaan ritel Wal-Mart. Perusahaan ini 

termasuk perusahaan publik terbesar ketiga di dunia menurut Fortune 500 Global 

pada tahun 2012. Kekayaan yang ditinggalkan Walton saat wafat pada tahun 1992 

mendekati $ 25 miliar USD. Dan sampai saat ini Wal-Mart memiliki 8.500 toko di 15 

negara di bawah nama yang berbeda-beda. Kesuksesan inilah yang membuat 

Walton memberikan formula bagi para pebisnis muda untuk membangun 

bisnis hingga menjadi sukses. 

Berikut sepuluh prinsip bisnis yang dijadikan diikuti oleh Sam Walton dalam 

membangun kerajaan bisnisnya: 

 

1. Selalu berkomitmen dalam bisnis 

Jika Anda selalu berkomitmen dalam bisnis, saya yakin kesuksesan akan 

menghampiri Anda. Selain itu, Anda harus menyukai pekerjaan Anda saat ini 

dan selalu melakukan yang terbaik dalam menjalankan bisnis tersebut. 
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2. Bagi keuntungan Anda dengan semua rekan Anda dan memperlakukan 

mereka sebagai mitra 

Dengan membagi keutungan dengan semua rekan kerja dan 

memperlakukam mereka sebagai mitra, ini akan  membawa semangat bagi 

semua rekan untuk melampaui target yang ada. Terpenting Anda bisa 

mengontrol kerja dari rekan bisnis Anda agar selalu bersemangat dalam 

bekerja. 

 

3. Memotivasi mitra Anda 

Memberikan uang keuntungan kepada mitra, bisa dianggap tidak cukup. 

Coba Anda memotivasi mitra kerja Anda untuk meningkatkan persaingan 

dalam dunia bisnis. Jika perlu buat tantangan yang menantang  kepada mitra 

kerja Anda agar bisnis yang dijalankan selalu bersemangat. 

 

4. Selalu berkomunikasi kepada mitra kerja 

Informasi adalah salah satu kekuatan yang penting dalam suatu bisnis. Maka 

dengan informasi tersebut Anda perlu berbagi dengan mitra kerja. Semakin 

banyak mereka tahu, mereka akan semakin mengerti.  Dan semakin mereka 

mengerti, mereka akan semakin peduli terhadap Anda. Begitu mereka peduli 

kepada Anda tidak ada yang bisa menghentikan mereka terhadap 

keloyalannya kepada Anda. Inilah salah satu keuntungan dari mitra kerja 

Anda dengan selalu berkomunikasi. 

 

5. Menghargai semua rekan kerja 

Menghargai rekan kerja adalah suatu hal yang harus diperhatikan oleh para 

pebisnis. Karena menghargai rekan salah satu cara untuk membangun 

bisnis yang dijalankan menjadi lancar. 

 

6. Rayakan kesuksesan Anda 

Merayakan kesuksesan adalah titik awal dalam meraih keberhasilan, apalagi 

merayakan kesuksesan bersama dengan mitra kerja yang memberikan value 

bagi perusahaan Anda. 

 

7. Coba minta masukan yang baik dan buruk dari para karyawan 
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Jika bisnis Anda bergerak di bidang peritel, dan ada karyawan yang berada 

di garis depan dalam melayani pelanggan, coba Anda tanyakan kepada 

mereka apa keluhan dari pelanggan, baik itu keluhan yang positif maupun 

negatif. Selain itu, minta ide-ide kepada mereka untuk membangun bisnis 

menjadi lebih berkembang. 

8. Selalu memuaskan pelanggan 

Memuaskan pelanggan ada banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya 

dengan pelayanan yang baik dan memuaskan. Jika Anda melakukan itu 

semua, mereka akan datang berulang-ulang. Selain itu, coba berikan apa 

yang mereka inginkan seperti program diskon dan lain sebagainya.  Ada kata 

yang penting dalam memuasakan pelanggan di Wal-Mart yakni ‘Kepuasan 

Dijamin’. 

 

9. Harus bisa mengendalikan biaya pengeluaran dan lebih baik dari 

competitor 

Wal-Mart selama dua puluh tahun berjalan, termasuk peringkat pertama di 

industri peritel yang memiliki rasio terendah dari biaya penjualan. Dan selalu 

menemukan keunggulan kompetitif dalam biaya pengeluaran. Salah 

satunya cara dengan menjalani kinerja dengan seefesien. 

 

10. Coba cari ide yang berlawanan 

Biasanya banyak para pebisnis yang menjalankan ide-ide yang sama, 

sehingga persaingan dalam menjalan ide tersebut semakin tajam. Coba cari 

ide yang berlawanan dari ide yang ada, memang banyak hambatan yang 

dilalui jika Anda melakukan ide secara berlawanan. Tapi, yakinlah dengan 

ide itu akan mendapatkan ide bisnis yang cermerlang. 

 

Contoh analisis SWOT toko ABC sebagai berikut: a) Strengths (kekuatan), 

pengalaman dan keterampilan dalam membuat dan menjual kue; memiliki 

pengetahuan mengenai jaringan pemasaran kue di daerah tersebut; memiliki lokasi 

bisnis yang strategis, b) Opportunities (peluang), belum terdapat kue lain di daerah 

tersebut; meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kue; harga bahan baku kue 

di lokasi kami murah, c) Weaknesses (kelemahan), tidak memiliki modal yang 

cukup; tidak memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik; tidak memiliki 
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SDM yang handal, d) Threats (ancaman), pajak usaha meningkat, impor kue dari 

China semakin banyak dan harganya sangat murah, pajak penjualan meningkat.  

 

Gambar 5.1. Contoh Penggunaan Analisis SWOT Bagi Usaha UMKM 

 

Latihan 

1. Datangilah tempat usaha disekitar lingunganmu dan amati analisis swot yang 

ada 

2. Jelaskan pendapat kalian apa manfaat analisi swot bagi perusahaan yang 

ingin memulai usaha dan sudah memulai usaha 

3. Bagaimana cara menghadi threat dan opportunity dari usaha yang sedang 

anda teliti 
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BAB VI 

STUDI KELAYAKAN BISNIS 

 
6.1. Gambaran Studi Kelayakan Bisnis 

Studi kelayakan bisnis sangat diperlukan oleh banyak kalangan, khususnya 

terutama bagi para investor yang selaku pemrakarsa, bank selaku pemberi kredit, 

dan pemerintah yang memberikan fasilitas tata peraturan hukum dan perundang-

undangan, yang tentunya kepentingan semuanya itu berbeda satu sama lainya. 

Investor berkepentingan dalam rangka untuk mengetahui tingkat keuntungan dari 

investasi, bank berkepentingan untuk mengetahui tingkat keamanan kredit yang 

diberikan dan kelancaran pengembaliannya, pemerintah lebih menitikberatkan 

manfaat dari investasi tersebut secara makro baik bagi perekonomian, pemerataan 

kesempatan kerja, dan lain-lain.  

Mengingat bahwa kondisi yang akan datang dipenuhi dengan ketidakpastian, 

maka diperlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu karena di dalam studi 

kelayakan terdapat berbagai aspek yang harus dikaji dan diteliti kelayakannya 

sehingga hasil daripada studi tersebut digunakan untuk memutuskan apakah 

sebaiknya proyek atau bisnis layak dikerjakan atau ditunda atau bahkan dibatalkan. 

Hal tersebut di atas adalah menunjukan bahwa dalam studi kelayakan akan 

melibatkan banyak tim dari berbagai ahli yang sesuai dengan bidang atau aspek 

masing-masing seperti ekonom, hukum, psikolog, akuntan, perekayasa teknologi 

dan lain sebagainya. Dan studi kelayakan biasanya digolongkan menjadi dua 

bagian yang berdasarkan pada orientasi yang diharapkan oleh suatu perusahaan 

yaitu berdasarkan orientasi laba, yang dimaksud adalah studi yang menitik-

beratkan pada keuntungan yang secara ekonomis, dan orientasi tidak pada laba 

(social), yang dimaksud adalah studi yang menitik-beratkan suatu proyek tersebut 

bisa dijalankan dan dilaksanakan tanpa memikirkan nilai atau keuntungan 

ekonomis.  

Pengertian studi kelayakan usaha atau bisnis adalah penelitihan yang 

menyangkut berbagai aspek baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, 

aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi sampai dengan aspek 
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manajemen dan keuangannya, dimana itu semua digunakan untuk dasar penelitian 

studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu 

proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan ditidak dijalankan. 

Mengingat bahwa kondisi yang akan datang dipenuhi dengan ketidakpastian, maka 

diperlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam memulai suatu bisnis, 

dimana dasar dari pertimbanganpertimbangan tersebut dapat diperoleh melalui 

suatu studi terhadap berbagai aspek mengenai kelayakan suatu bisnis yang akan 

dijalankan, sehingga hasil daripada studi tersebut digunakan untuk memutuskan 

apakah sebaiknya proyek atau bisnis layak dikerjakan atau ditunda atau bahkan 

dibatalkan.  

Hal tersebut diatas adalah menunjukan bahwa dalam studi kelayakan akan 

melibatkan banyak tim dari berbagai ahli yang sesuai dengan bidang atau aspek 

masing-masing seperti ekonom, hukum, psikolog, akuntan, perekayasa teknologi 

dan lain sebagainya. Jadi pengertian studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang 

menyangkut berbagai aspek baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, 

aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi sampai dengan aspek 

manajemen dan keuangannya, dimana itu semua digunakan untuk dasar penelitian 

studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu 

proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan.  

Studi kelayakan biasanya digolongkan menjadi dua bagian yang berdasarkan 

pada orientasi yang diharapkan oleh suatu perusahaan yaitu berdasarkan orientasi 

laba, yang dimaksud adalah studi yang menitik-beratkan pada keuntungan yang 

secara ekonomis, dan orientasi tidak pada laba (social), yang dimaksud adalah studi 

yang menitikberatkan suatu proyek tersebut bisa dijalankan dan dilaksanakan tanpa 

memikirkan nilai atau keuntungan ekonomis. 
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Gambar 6.1. Studi Kelayakan Bisnis 

 

6.2. Aspek-Aspek Studi Kelayakan Bisnis 

Saat melakukan studi kelayakan, ada banyak aspek yang harus diteliti. Pada 

dasarnya aspek-aspek tersebut bersifat fleksibel, sehingga bisa ditambah ataupun 

dikurangi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Meskipun demikian, ada 

beberapa aspek dasar yang pasti akan diteliti ketika analisis studi kelayakan 

dilakukan, antara lain: 

1. Aspek Hukum Atau Legalitas 

Salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan dilakukan adalah 

aspek hukum atau legalitas. Hal ini menyangkut pada semua hal yang 

berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan 

perusahaan. Dalam aspek hukum, poin-poin yang dianalisis yakni izin lokasi, 

surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari 

notaris, surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan lain-lain. 

2. Aspek Ekonomi dan Budaya 

Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak 

yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Dari sisi budaya, 

studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi 

adat istiadat di daerah sekitar.Sedangkan dari sisi ekonomi, analisis yang 

dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat 

pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan. 

https://accurate.id/bisnis-ukm/pentingnya-mengetahui-tata-cara-membuat-surat-izin-usaha/
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3. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi 

kelayakan. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab 

pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki 

peluang pasar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan yakni potensi pasar, jumlah konsumen, daya beli 

masyarakat, segmentasi, situasi persaingan di industri tersebut, dan lain-lain. 

4. Aspek Manajemen 

Studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek 

dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional 

perusahaan baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua 

aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cangkupan yang sangat 

luas. Hal ini dikarenakan semua hal yang berhubungan dengan operasional 

perusahaan ikut ke dalam kategori aspek manajemen, mulai dari manajemen 

sumber daya hingga finansial perusahan. 

5. Aspek Keuangan 

Bagi sebagian bisnis modal adalah adalah hal utama yang harus dimiliki 

sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu aspek keuangan menjadi 

hal yang menentukan bisnis Anda berjalan lancar atau tidak 

kedepannya. Proses penganggaran adalah hal yang harus dilakukan jika 

Anda ingin melakukan perencanaan bisnis yang matang. Untuk 

memudahkan proses penganggaran dan perencanaan keuangan usaha 

secara menyeluruh, Anda bisa mencoba menggunakan software akuntansi 

yang memiliki fitur yang sesuai dengan proses bisnis yang 

direncanakan.Salah satu software akuntansi yang bisa menjadi solusi 

kemudahan pengaturan anggaran dan perencanaan keuangan perusahaan 

adalah Accurate Online. Accurate Online adalah software akuntansi berbasis 

online yang memiliki fitur terlengkap dalam memudahkan proses 

perencanaan keuangan usaha Anda. Salah satu fitur yang dapat membantu 

Anda dalam melakukan perencanaan finansial perusahaan adalah fitur 

anggaran. 

 

6.3. Tujuan Melakukan Studi Kelayakan Bisnis 

https://accurate.id/ekonomi-keuangan/membuat-anggaran-perusahaan/
http://accurate.id/
http://accurate.id/
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Seperti yang telah diketahui, studi kelayakan bisnis memiliki peranan yang 

vital dalam menentukan keberhasilan sebuah bisnis. Namun, apa sebenarnya 

tujuan dari kegiatan ini? Pada dasarnya, tujuan utama seorang pebisnis melakukan 

studi kelayakan adalah untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki 

kelanjutan atau akan berhenti pada titik waktu tertentu. berhenti pada titik waktu 

tertentu. 

Dalam merintis sebuah bisnis, setiap pebisnis pasti ingin usahanya sukses 

dan berhasil. Namun, tanpa melakukan studi ini, seorang pengusaha layaknya 

menerobos medan yang tidak diketahui tanpa petunjuk apa pun. Hal ini tentunya 

sangat merugikan bagi pebisnis karena bisa mengakibatkan bisnis yang didirikan 

gagal. Sebaliknya, dengan melakukan studi ini pebisnis bisa mengetahui terlebih 

dahulu apakah bisnis yang didirikan kedepannya dapat berlanjut atau tidak, 

sehingga membantu pebisnis mengambil keputusan. 

 

6.4. Manfaat Studi Kelayakan Bisnis 

Ketika merintis sebuah usaha, pebisnis yang melakukan studi kelayakan, 

keberjalanan bisnisnya akan berbeda dengan pebisnis yang tidak melakukan studi 

kelayakan. Hal ini dikarenakan ada banyak manfaat yang akan didapatkan dengan 

melakukan studi kelayakan bisnis. Beberapa manfaat tersebut adalah: 

 

1. Memperkecil Resiko Kerugian 

Ketika menjalankan sebuah bisnis, ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi. 

Oleh karena itu, pebisnis perlu mempersiapkan segala hal guna 

mengantisipasi semua hal yang terjadi di masa depan. Dengan melakukan 

analisis studi kelayakan, pebisnis dapat memperkecil risiko yang dapat 

terjadi pada perusahaan, baik itu risiko yang bisa dikendalikan maupun risiko 

yang tidak dapat dikendalikan. Akibatnya, apabila perusahaan merugi, 

kerugian yang diterima tidaklah besar. 

2. Mempermudah Perencanaan Bisnis 

Saat melakukan analisis kelayakan usaha, pebisnis akan mendapatkan 

segala informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis 

termasuk kelebihan dan kekurangan bisnis. Dari hasil analisis tersebut, 

pebisnis dapat lebih mudah melakukan perencanaan ke depannya. Tidak 

hanya itu, berkat analisis kelayakan yang dilakukan, pebisnis bisa 
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merencanakan kegiatan yang bisa memberikan keuntungan bagi 

perusahaan. 

3. Melancarkan Pelaksanaan Bisnis 

Melalui analisis kelayakan bisnis, program-program yang sebelumnya 

direncanakan dapat dieksekusi dengan lebih mudah dan akurat. Dari hasil 

analisis, nantinya pebisnis dapat menilai dan mengevaluasi mana saja 

program dan kebijakan yang memberikan keuntungan dan kerugian bagi 

perusahaan. Dampaknya, pelaksanaan bisnis menjadi lebih mudah untuk 

direalisasikan dan semua program juga akan menghasilkan keuntungan. 

4. Mempermudah Melakukan Pengawasan 

Ada banyak aspek yang dianalisis ketika studi kelayakan dilakukan. Laporan-

laporan hasil analisis dari berbagai aspek tersebut dapat digunakan oleh 

pebisnis untuk melakukan pengawasan.Selain pengawasan dari internal, 

sebuah perusahaan juga mendapat pengawasan dari eksternal. Melalui hasil 

analisis studi kelayakan, pihak berwenang akan lebih mudah melakukan 

pengawasan dengan berpedoman pada laporan analisis tersebut. 

5. Mempermudah Pengendalian 

Dalam menjalankan sebuah bisnis, tidak dapat dipungkiri jika pebisnis 

terkadang menemui masalah dan penyimpangan. Agar masalah tersebut 

tidak menjadi semakin besar, pebisnis harus dapat mengendalikan masalah 

tersebut dengan cepat dan tepat.Hal tersebut dapat terwujud apabila 

sebelumnya pebisnis melakukan studi kelayakan. Informasi dan laporan 

hasil dari analisis tersebut bisa digunakan sebagai dasar menentukan aspek 

mana yang menjadi masalah. Kemudian, pebisnis pun bisa mengambil 

langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut secara tepat. 

 

Beberapa pihak yang berkepentingan dalam hasil studi kelayakan bisnis dapat 

dijabarkan seperti : 

a. Investor Jika hasil studi kelayakan bisnis yang telah dibuat ternyata layak untuk 

direalisasikan, pendanaannya dapat mulai dicari, misalnya dengan mencari 

investor atau pemilik modal yang mau menanamkan modalnya pada proyek 

yang akan dikerjakan. Sudah barang tentu calon investor ini akan mempelajari 

laporan studi kelayakan bisnis yang telah dbuat karena calon investor 
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mempunyai kepentingan yang akan diperoleh serta jaminan keselamatan atas 

modal yang akan ditanamkannya. 

b. Kreditor Salah satu sumber pendanaan usaha atau bisnis dapat juga diperoleh 

dari bank. Pihak bank akan mengkaji ulang studi kelayakan bisnis yang telah 

dibuat terebut termasuk mempertimbangkan sisi-sisi lain, misalnya bonafiditas 

(dapat dipercaya dengan baik dari segi kejujuran maupun kemampuannya) dan 

tersedianya agunan yang dimiliki perusahaan sebelum memutuskan untuk 

memberikan kredit atau tidak.  

c. Pihak Manajemen Perusahaan Pembuatan suatu studi kelayakan bisnis dapat 

dilakukan oleh pihak eksternal perusahaan selain dibuat sendiri oleh pihak 

internal perusahaan. Terlepas dari siapa yang membuat, jelas bagi manajemen 

bahwa pembuatan proposal ini merupakan suatu upaya dalam rangka 

merealisasikan ide proyek yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan 

usaha dalam rangka meningkatkan laba perusahaan. Sebagai pihak yang 

menjadi project leader, sudah tentu ia perlu mempelajari studi kelayakan ini, 

misalnya dalam hal pendanaan, berapa yang dialokasikan dari modal sendiri, 

rencana dari investor dan dari kreditor. 

d. Pemerintah dan Masyarakat Studi Kelayakan Bisnis yang disusun perlu 

memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

karena bagaimanapun pemerintah secara langsung maupun tidak langsung 

dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Penghematan devisa negara, 

penggalakan ekspor non migas dan pemakaian tenaga kerja massal 

merupakan contoh-contoh kebijakan pemerintah di sektor ekonomi. Proyek-

proyek bisnis yang membantu kebijakan pemerintah inilah yang diprioritaskan 

untuk dibantu, misalnya dengan subsidi ataupun keringan pajak bahkan tax-

holiday 
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Gambar 5.1. Analisa Studi Kelayakan Usaha Roti Goreng 

 

I. Latar Belakang 

Sarapan merupakan suatu hal yang menjadi kewajiban sebelum menjalani 

pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Mengabaikan hal ini, dan tidak sarapan 

bisa membuat cepat menjadi lemas dalam bekerja dan kurang produktif. Bagi 

anak usia sekolah, sarapan akan membuat mereka punya cukup energi dan 

nutrisi yang diperlukan otak untuk mencerna materi pelajaran di sekolah. 

Selain dalam kuantitas yang cukup, gizi yang terkandung pada makanan 

haruslah bagus agar mampu mencukupi kebutuhan energi lebih lama. Salah 

satu Menu sehat yang bagus untuk sarapan yaitu roti goreng. 

II. Bisnis Roti Goreng 

Roti goreng merupakan varian menu sarapan yang sehat dan cukup 

mengenyangkan. Para mahasiswa di di sekitar kompleks Universitas Islam 

negeri Syarif Hidayatullah kerap kali mengabaikan pentingnya sarapan ini. 

Bisnis roti goreng yang sedang dirintis ini masih secara rumahan. Izin resmi 

dari pemerintah sendiri masih belum didapatkan karena memang skalanya 

masih cukup kecil. Kedepannya, apabila usaha ini terus berkembang maka 

tentu segala legalitas akan dipenuhi secara bertahap. 

III. Rumusan Masalah 

• Apakah bisnis roti goreng menguntungkan? 

• Kapan bisnis roti goreng ini mengalami titik impas? 

• Bagaimana cara pemasaran usaha roti goreng ini? 

IV. Tujuan 
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Tujuan dari didirikannya usaha ini adalah sebagai berikut: 

• Memperoleh keuntungan 

• Membantu mahasiswa mendapatkan variasi menu sarapan di sekitar 

kampus 

• Sebagai solusi bisnis alternatif di tengah sulitnya mencari pekerjaan 

sekarang 

V. Luaran Yang Diharapkan 

Adapun kegunaan dari usaha ini yaitu sebagai berikut: 

• Memudahkan mahasiswa sekitar kampus memperoleh sarapan pagi sehat 

• Solusi bagi mahasiswa lainnya mendapatkan tambahan uang melalui usaha 

sampingan 

• Menumbuhkan komitmen dan tanggung jawab terhadap bidang usaha yang 

didirikan 

VI. Gambaran umum rencana usaha 

• Usaha roti goreng ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mendapatkan 

makanan bergizi sebelum atau Pada saat jam perkuliahan. 

• Saat tidak sempat sarapan di rumah atau kos-kosan, mengkonsumsi roti 

goreng akan jadi pilihan yang cukup baik. Dengan jumlah mahasiswa di 

kampus UIN capai ribuan orang, potensi usaha roti ini cukup menjanjikan. 

• Selain kami menjajakannya secara langsung kepada mahasiswa maupun 

warga sekitar kampus, terbuka juga bagi siapapun yang ingin membantu 

berjualan dengan sistem komisi. 

VII. Aspek Pemasaran 

• Target pasar utama dalam usaha ini adalah mahasiswa yang ada di kampus 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

• Pemasarannya bisa dilakukan dengan door to door, membuka stand, atau 

menitipkan pada mahasiswa yang memang ingin bekerjasama. Adapun 

analisis SWOT usaha ini adalah sebagai berikut: 

Strength : 

• Pemasaran menarik menggunakan pesan berantai WhatsApp, membuka 

stand menarik di acara-acara kampus, atau dengan langsung mendatangi 

mahasiswa ke kos-kosannya 

• aBelum ada usaha sejenis di kampus tersebut 

Analisis weakness atau kelemahan usaha adalah sebagai berikut : 
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• Produknya baru dan belum banyak dikenal sehingga perlu promosi lebih 

gencar 

• Bahan roti goreng tidak kuat lama sehingga produksi dan penjualan tidak 

boleh terlalu lama jedanya. 

Opportunity atau kesempatan Dalam usaha roti goreng ini yaitu sebagai berikut : 

• Dapat membuka cabang lain saat usaha sudah stabil 

• Memperbanyak varian roti jika produksi hariannya sudah banyak 

Threat atau ancaman dalam bisnis roti goreng ini sebagai berikut: 

• Para customer yang bosan dengan rasa roti itu-itu saja sedangkan jumlah 

produksi masih terbatas 

• adanya pedagang lain yang juga menjual sarapan meskipun bukan dengan 

makanan yang serupa 

VIII. Aspek Teknis 

Karena usaha roti goreng ini masih berskala kecil maka sumber daya manusia 

yang mengelolanya tidak terlalu banyak. Bahan baku untuk membuat roti 

dipersiapkan dengan cara membelinya secara rutin agar kesegaran bahan tetap 

terjaga.Pembuatan roti dilakukan di di pagi hari sebelum mahasiswa atau warga 

sekitar kampus memulai aktivitasnya. Roti kemudian dibungkus dengan kemasan 

menarik menggunakan merek dagang. 

 

Setelah promosi dilakukan dara cukup gencar, bulan ke-3 sampai ke-6 

dilakukan produksi dan penjualan. Pada bulan ke-6 juga akan dilakukan evaluasi 

seputar kendala apa yang dihadapi. 

 

https://mojokbisnis.com/tips-jitu-berjualan-roti-atau-jagung-bakar/
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IX. Estimasi Pendapatan 

Perhitungan estimasi pendapatan dari usaha roti goreng ini sebagai berikut: 

• Pendapatan per hari 10 roti x 5.000 = 50.000 

• Keuntungan per roti 5.000, jadi keuntungan per hari = 50.000 

• Estimasi keuntungan perbulan dengan hari kerja 22 hari x 50.000 = Rp. 

1.100.000 

Apabila menggunakan perhitungan di atas, estimasi keuntungan lainnya 

adalah Rp1.100.000. Itu adalah estimasi penjualan minimal dan tergantung 

beberapa faktor misalnya musim hujan atau libur kuliah. 

X. Estimasi Titik Impas 

Analisis titik impasnya dari usaha ini adalah dihitung dari pendapatan atau 

keuntungan dibagi dengan model usaha yang diperlukan. Perhitungan 

sederhananya sebagai berikut. Pendapatan / modal = 1.100.000 / 60.000 = 1,8 

bulan atau dibulatkan menjadi 2 bulan. 

XI. Kesimpulan 

Dari contoh studi kelayakan usaha diatas dapat disimpulkan bahwa usaha roti 

goreng sudah cukup layak dijalankan. Modal awal yang murah, bahan baku yang 

mudah diperoleh serta target pasar yang sudah ada membuat usaha roti goreng ini 

bisa berpotensi jadi besar dengan cepat. Lebih dari itu, kelancaran usaha ini juga 

tergantung kerjasama dari berbagai pihak. Demikianlah Contoh studi kelayakan 

usaha roti goreng. Contoh di atas bisa anda aplikasikan juga pada berbagai jenis 

usaha lainnya, terutama di bidang kuliner. 

 

Latihan 

Dari bab sebelumnya anda sudah mengerti tentang analisis SWOT, bagaimana 

menurut kalian kelayakan usaha dari usaha yang anda teliti sebelumnya apakah 

memiliki peluang berkembang pesat atau sebaliknya? 
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BAB VII 

ANALISIS MODEL BISNIS 

 
 

Bisnis model canvas adalah alat representasi visual yang dapat menjelaskan 

secara komprehensif sebuah proses bisnis. Dengan tools BMC ini, kita dapat 

memahami sebuah bisnis secara garis besar tanpa harus membuat dokumen bisnis 

plan panjang lebar. 

 

7.1. Mengenal Bisnis Model Canvas 

Business Model Canvas ini terdiri dari 9 pilar utama yang merangkum proses 

bisnis mulai dari value perusahaan, segmen pelanggan, hingga struktur finansial. 

Dengan kesembilan blok ini, sebenarnya kita sudah bisa memvalidasi apakah satu 

ide bisnis itu potensial atau tidak.Berikut deskripsi dan panduan mengisi secara 

mudah kesembilan blok yang ada dalam bisnis model canvas. 

1. Customer segments 

Bagian ini akan menjelaskan siapa pelanggan potensial dari produk Anda. 

Bisa juga berisi profil orang yang memiliki masalah yang akan dipecahkan 

oleh bisnis Anda. Untuk model bisnis ecommerce yang berkembang 

sekarang ini, customer segment mencakup si penjual barang dan pembeli. 

Untuk lebih jelas mengenali siapa segmentasi pelanggan Anda, ada baiknya 

kamu juga mempelajari apa itu buyer persona. 

2. Value Propositions 

Blok ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis Anda terlihat 

menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Biasanya berupa solusi atau 

inovasi yang Anda tawarkan dan menjadi keunggulan utama perusahaan. 

3. Channel 

Sederhananya, channel adalah media yang bisnis Anda gunakan untuk men-

deliver solusi yang kamu tawarkan untuk sampai ke konsumen. Channel ini 

bisa berupa website, online advertisement, aplikasi, bahkan seorang sales 

person. Untuk mempelajari lebih dalam mengenai channel marketing di era 

modern, kamu bisa simak dalam tulisan strategi marketing era digital. 

4. Customer Relationships 

https://karinov.co.id/contoh-bisnis-model-canvas/
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Jika channel lebih banyak menjangkau orang yang belum tahu produk Anda, 

maka customer relationship adalah kebalikannya. Kamu harus tahu 

bagaimana cara bisnis Anda bisa terus keep in touch dengan para 

pelanggan. Bentuknya pun bisa sangat beragam, mulai dari newsletter, 

layanan after sales, dan sejenisnya. 

5. Revenue Streams 

Pada kedua blok bagian bawah (cost & revenue), kamu perlu menjabarkan 

struktur finansial dari perusahaan. Di bagian revenue, tentu yang perlu kamu 

tuliskan adalah produk/jasa apa saja yang dapat memberikan pemasukan. 

6. Key Activities 

Blok ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana kamu bisa menciptakan 

value preposition perusahaan. Jika bisnis kamu adalah product-based, maka 

inovasi teknologi dalam proses pembuatan produk bisa menjadi key 

activities. 

7. Key Resources 

Sumber daya utama, key resources merupakan kolom yang akan 

menjelaskan asset strategis perusahaan. Aset ini bisa berupa bahan baku 

produk, infrastruktur yang dibutuhkan dan semacamnya. 

8. Key Partnerships 

Tidak ada bisnis besar yang berjalan sendiri, dalam menjalankan sebuah 

aktivitas bisnis, tentu kita membutuhkan mitra. Disinilah tempat kita 

memasukkan mitra strategis yang kita miliki. Dalam konteks bisnis, mitra bisa 

berupa supplier, vendor, agensi, dan sejenisnya. 

9. Cost Structure 

Pada bagian terakhir ini, kita harus menentukan biaya apa saja yang 

dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Untuk 

mempermudah,struktur biaya dapat diisi berdasarkan isian pada kolom key 

activities, key resources, dan channel. 

 

Contoh Bisnis Model Canvas Bisnis Makanan 

Berikut contoh BMC dari rencana bisnis wirausaha sosial Strawberry24. Usaha 

Strawberry24 bertujuan untuk memproduksi makanan sehat berbahan dasar buah 

strawberry segar. Berikut model bisnis canvasnya. 
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Gambar 7.1. Contoh Bisnis Model Canvas Bisnis Makanan 
Sumber : https://karinov.co.id/contoh-bisnis-model-canvas/ (Diakses Juli 2021) 

 

1. Customer Segment 

Siapa yang akan membeli produk anda? Siapa yang mau membayar Anda? 

2. Value Proposition 

Mengapa orang memilih untuk menggunakan produk/jasa Anda? Apa 

keunggulan bisnis Anda dibanding kompetitor yang lain? Apa yang paling 

menarik dari model bisnis Anda? 

3. Channels 

Bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk/jasa yang Anda 

tawarkan? Bagaimana cara produk/jasa bisa sampai ke tangan pelanggan? 

Apakah cara itu efektif? 

4. Customer Relationships 

Bagaimana cara Anda untuk selalu connect dengan pelanggan? Bagaimana 

Anda memastikan pelanggan puas setelah menggunakan produk/jasa Anda? 

5. Revenue Streams 

Bagaimana cara bisnis Anda menghasilkan uang? Apa saja produk/jasa yang 

Anda jual? 

6. Key Activities 

Apa kegiatan yang Anda lakukan untuk menciptakan value proposition? Apa 

strategi yang bisnis Anda lakukan sehingga target perusahaan dapat tercapai? 

 

https://karinov.co.id/contoh-bisnis-model-canvas/
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7. Key Resources 

Apa sumber daya utama yang haus Anda miliki untuk menjalankan bisnis Anda? 

Asset apa saja yang Anda butuhkan agar bisnis dapat bersaing dengan bisnis 

serupa? 

8. Key Partnerships 

Siapa yang dapat mengerjakan hal-hal kebutuhan perusahaan diluar key 

activities-nya? Siapa pihak supplier/vendor yang paling menentukan 

kesuksesan perusahaan Anda? 

9. Cost Structures 

Pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis ini? 

Komponen biaya apa yang dibutuhkan pada setiap elemen key acivities, key 

resources, dan channel? 

 

7.2. Lean Business Model Canvas 

Sesuatu yang menjadi semakin populer selama beberapa tahun terakhir 

adalah “lean business” atau “lean startup“. lean business pada dasarnya adalah 

metode bisnis yang membawa Anda dari ide ke bisnis secepat mungkin. Dalam lean 

business, Anda mengeluarkan apa yang disebut minimum viable product (MVP) 

atau “produk minimum yang layak”. Ini adalah produk Anda dalam bentuk paling 

dasar tanpa tambahan fitur apa pun. Anda meletakkan produk itu ke sekelompok 

orang tertentu untuk melihat apakah mereka menyukainya. Jika mereka 

Menyukainya, Anda dapat melanjutkan dengan produk itu, jika mereka tidak 

menyukainya, Anda dapat mengubah atau membuang ide semuanya. Model lean 

memungkinkan Anda mencapai pasar secepat dan semurah mungkin. Lean 

business model canvas dibuat dengan semangat lean business. Ini lebih dapat 

ditindaklanjuti dan berbasis kewirausahaan dan berfokus pada cara waktu dapat 

memengaruhi aliran pendapatan bisnis. Saat Lean business model canvas dibuat, 

empat elemen lain ditambahkan seperti. 

1. Masalah  

Kotak masalah dibuat karena banyak bisnis menghabiskan banyak waktu dan 

uang untuk produk yang tidak diperlukan atau tidak menyelesaikan masalah. 

Penting untuk mengetahui masalah yang Anda pecahkan sebelum melakukan 

hal lain. 

2. Solusi  
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Setelah Anda mengetahui masalah apa yang sedang Anda pecahkan, sekarang 

saatnya untuk mengerjakan solusinya. Di sinilah Anda akan 

mendeskripsikan MVP Anda (produk minimum yang layak). 

3. Metrik Utama  

Metrik utama Anda adalah rangkaian produk atau layanan yang ingin Anda 

sediakan. Ini adalah kunci untuk memilih metrik yang tepat karena memilih yang 

salah dapat menyebabkan bencana bagi bisnis Anda. 

4. Kelebihan Anda  

Pastikan bisnis memiliki hal yang mungkin Anda miliki dan lebih baik dari 

pesaing Anda. Sangat penting untuk mengetahui apakah Anda memiliki suatu 

keunggulan diatas pesaing Anda, atau apakahmereka memiliki keunggulan 

atas Anda. 

 

Untuk benar-benar menjadikannya kanvas “lean” dalam perancanaa bisnis, 

Anda harus menghapus elemen yang mungkin tidak terlalu penting (tergantung 

jenis bisnis) seperti: 

• Kegiatan utama 

• Sumber daya 

• Kemitraan utama 

• Hubungan konsumen. 

Mereka dikeluarkan karena hanya membuang-buang waktu untuk startup 

yang rampin atau lean, tercakup dalam elemen lain, atau mereka lebih fokus ke luar 

dan tidak fokus langsung pada bisnis. 

 

Manfaat membuat bisnis model canvas 

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang akan kamu dapatkan jika 

menggunakan metode ini dalam membangun sebuah bisnis. 

 

Meminimalisir kesalahan dalam menjalankan bisnis 

Manfaat pertama yang bisa kamu dapatkan jika menggunakan BMC adalah 

meminimalisir kesalahan atau kekeliruan ketika mengeksekusi bisnis. Ini berkat 

pemetaan yang sudah dilakukan sebelumnya dalam proses perencanaan.Yang 

namanya merintis sebuah bisnis pastinya ada risiko yang harus dihadapi. Namun, 

alangkah baiknya untuk mengukur seberapa besar kerugian itu bisa terjadi 
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sehingga kamu bisa berjaga-jaga bila sesuatu hal yang udah direncanakan tidak 

berjalan dengan lancar.Dan yang gak boleh ketinggalan juga kamu harus 

menyiapkan rencana cadangan bila risiko tersebut benar-benar terjadi. 

 

Meningkatkan fokus pasar bisnis 

Seperti yang udah dijelaskan pada 9 elemen bisnis model canvas, semua 

elemen tersebut berguna untuk memfokuskan operasional kamu usaha di suatu 

industri. Contoh, kamu membuka usaha katering khusus untuk pekerja kantoran di 

daerah Jakarta. Maka tentu target pemasaran kamu adalah para pekerja pria 

maupun wanita yang berada di rentang umur produktif. Dan tentunya bekerja di 

kawasan perkantoran seperti Sudirman, Thamrin hingga Kuningan. BMC 

mempunyai kegunaan untuk meningkatkan fokus pemasaran usaha agar 

penggunaan budget bisa tepat sasaran dan keuntungan yang didapatkan 

maksimal. 

 

Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha 

Manfaat terakhir yang bisa didapatkan adalah mempersingkat waktu yang 

dibutuhkan untuk mengeksekusi sebuah bisnis. Dengan menggunakan metode 

perencanaan ini, kamu hanya perlu menganalisis dari masing-masing elemen yang 

perlu diisi sesuai dengan kebutuhan usaha. 

 

Latihan: 

Carilah UKM disekitarmu dan pelajari analisis model bisnisnya ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lifepal.co.id/media/usaha-makanan-unik-dan-kreatif/?utm_campaign=MEDIA_usaha_bisnis-model-canvas&utm_source=media&utm_medium=inarticle_text&utm_content=bisnis-model-canvas
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BAB VIII 

ETIKA BISNIS & BERWIRASUSAHA  

 
 

8.1. Deskripsi Kontektual Etika Bisnis 

Etika bisnis dapat menjamin kepercayaan dan loyalitas dari semua unsur yang 

berpengaruh pada usaha dan dapat juga menentukan maju atau mundurnya 

usaha/binis yang dilakukan. Menurut Zimmerer (1996:20), etika bisnis adalah suatu 

kode etik mengenai perilaku pengusaha, yang didasarkan pada nilai- nilai moral dan 

norma, yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan 

persoalan. 

Etika pada dasarnya adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar 

dan menghindari apa yang tidak benar. Oleh karena itu, perilaku etika berpern 

melakukan apa yang benar atau yang baik untuk menetang apa yang salah atau 

yang buruk. Menurut Ebert dan Griffin (2001:80), etika bisnis adalah istilah yang 

sering digunakan, untuk menunjukkan perilaku etika, dari seorang manajer atau 

karyawan, dalam suatu organisasi. Etika bisnis sangat penting dilakukan, untuk 

mempertahankan loyalitas pemilik kepentingan, dalam membuat keputusan dan 

memecahkan persoalan usaha/bisnis. Mengapa demikian?. Karena semua 

keputusan perusahaan, sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pemilik 

kepentingan. Pemilik kepentingan adalah semua individu atau kelompok, yang 

berkepentingan dan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan.(Albra, 2016) 

Selain etika dan perilaku, bahwa tidak kalah pentingnya di bisnis adalah norma 

etika. Berdasarkan Zimmerer (1996 : 22), ada tiga tingkatan norma etika, yaitu: 

1. Hukum, menerapkan untuk  Publik dengan standar umum yang mengatur 

perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. 

2. Kebijakan dan Prosedur Organisasi, berikan arahan khusus untuk semua 

orang di organisasi. 

3. Moral sikap mental individu sangat penting untuk menghadapi suatu 

keputusan bahwa tidak diatur oleh aturan resmi. Skor moral dan sikap secara 

mental individu, biasanya berasal dari keluarga, agama dan sekolah. 

Beberapa yang lain menentukan etika tingkah laku adalah pendidikan, 

latihan dan pengalaman. Kebijakan dan aturan perusahaan, sangat 
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mendesak, terutama untuk membantu, mengurangi dan mempertinggi 

pemahaman individu tentang etika tingkah laku. 

Zimmerer (1996 menejlaskan bahwa kerangka kerja etika bisa dikembangkan 

melalui tiga  tahap; 

1. Tahap pertama mengakui dimensi etika yang ada, sebagai alternatif atau 

keputusan. Itu adalah sebelum wirausaha memberitahu sesuatu keputusan 

etika yang dibuat terlebih dahulu individu harus mengakui etika yang ada. 

2. Tahap kedua, Mengenali pemilik kepentingan kunci, Siapa terlibat di 

pengambilan keputusan. Setiap keputusan bisnis, akan mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh berbagai pemilik kepentingan. Karena konflik dalam pemilik 

kepentingan, bisa mempengaruhi membuat keputusan, maka sebelum 

keputusan dibuat, terlebih dahulu menghindari konflik antara pemilik 

kepentingan. 

3. Tahap ketiga, membuat pilihan alternatif dan membedakan antara 

tanggapan etika dan tidak etika. Kapan membuat pilihan alternatif tanggapan 

etika dan tidak etika, dan mengevaluasi dampak positif dan yang negatif  

4. Langkah keempat adalah memilih tanggapan etika bahwa terbaik dan 

mengimplementasikannya. Pilihan itu, Sebaiknya konsisten dengan tujuan, 

budaya dan sistem skor perusahaan, dan keputusan individu. 

 

8.2. Isu Masalah Etika Bisnis 

Disiplin dan perubahan etika bisnis (Business Ethics/BE) memiliki peningkatan 

tigaubahan sejarah. BE telah menguraikan konsep dan teori, dan memberikan 

empiris bukti. Ini memiliki jurnal akademik, departemen, dan profesor. Namun, 

jadilah sebuah gerakan dan praktik telah gagal memberikan hasil yang diharapkan: 

itu akan terjadi berani mengatakan bisnis saat ini lebih dari 30 kali lama-tahun lalu. 

Apa alasan kegagalan ini? Boda dan Zsolnai (2016) menejlaskan bahwa mereka 

tidak berpikir bahwa alasannya adalah BE masih tidak cukup baik; sehingga 

komunitas BE harus lebih lanjut mengerjakan proyeknya, berhasilnya konsep, alat 

analitis dan solusi organisasi. Boda dan Zsolni (2016) berpendapat bahwa percaya 

itu alasan. Pada dasarnya, fitur yang ada pada bisnis yang dikuasai korporasi saat 

ini dunia. Jadilah gagal untuk mewujudkan fitur sistemik dari bisnis modern dan 

mencapai merindukan targetnya. Jadilah korporasi sebagai pelaku utama dalam 

ekonomi global dan menyetujui membuat mereka bertanggung jawab. Upaya ini 
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gagal karena perusahaan dan, lebih umum, dunia bisnis arus utama dikeluarkan 

oleh perusahaan global tidak bisa menjadi benar-benar etis dalam arti yang dalam. 

Karena itu, sosial, etis dan masalah lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan 

membutuhkan bantuan yang berbeda berdasarkan pada lembaga hukum, politik 

dan sosial. 

Cannibals wit forks adalah metafora yang bagus yang dapat menggambarkan 

misi BE di masa lalu dekade (Elkington, 1997). BE bertujuan mengajar perusahaan 

untuk berperilaku lebih beradab, itu adalah, memakan "korban" mereka dengan 

cara yang lebih baik dan etis. Sebagian besar perusahaan mencoba menerima 

nasihat etis sampai taraf tertentu tetapi mereka tidak menjadi vegetarian sama 

sekali. Ada perdebatan panjang tentang kemungkinan BE secara umum. Peter 

French, Goddpaster, Carroll, Werhane dan yang lainnya membahas masalah 

tersebut dalam konteks Anglo-Saxon (Goodpaster, 2012). Dalam konteks Eropa, 

Bauman (1993) dan Bevan dan Corvellec (2007) mengemukakan 

ketidakmungkinan menerjemahkan etika ke dalam tingkat organisasi.  

Etika dalam bisnis serta dalam pemasaran dan tanggung jawab sosial akhir – 

akhir ini sudah menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan dan alur 

hidup suatu perusahaan. Peran dari etika pemasaran dan tanggung jawab sosial 

menjadi semakin penting ketika perusahaan akhirnya menyadari bahwa reputasi 

dan usaha pemasarannya dapat seketika hancur berantakan ketika menghadapi 

masalah dalam area ini. Kegagalan akan menjaga etika dalam dunia bisnis tentu 

saja berdampak pada rusaknya kepercayaan dan hubungan perusahaan dengan 

konsumen maupun stakeholder, dimana hal tersebut merupakan salah satu kunci 

dari keberhasilan perusahaan. 

Karena hubungan antara reputasi, etika, dan pemasaran, maka sekiranya perlu 

untuk mengeksplorasi dimensi tanggung jawab sosial dan etika pemasaran, serta 

menjadikan penelitian yang berkaitan etika dan tanggung jawab sosial sebagai 

referensi terhadap kinerja pemasaran dan mendiskusikan peran mereka dalam 

proses perencanaan pemasaran strategis. 

Dimensi Tanggung Jawab Sosial dapat digambarkan dengan kosep piramida 

yang digambarkan berikut ini :  
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Gambar 8.1. Dimensi Tanggung Jawab Sosail 

Tanggung jawab sosial merupakan suatu konsep umum yang berhubungan 

dengan kewajiban organisasi untuk memaksimalkan dampak positif terhadap 

masyarakat dan meminimalkan dampak negatifnya. Tanggung jawab sosial terdiri 

dari empat dimensi, yaitu ekonomi, hukum, etika, dan filantropis. Dari perspektif 

ekonomi, semua perusahaan harus bertanggung jawab kepada pemegang saham 

yang memiliki hubungan sebagai pemangku kepentingan serta mempengaruhi 

reputasi perusahaan. Selain itu tentu saja sebagai pihak yang mendapatkan laba 

atas investasi mereka. Tanggung jawab ekonomi juga menghasilkan keuntungan 

dari melayani karyawan dan masyarakat pada umumnya karena dampaknya 

terhadap tingkat pekerjaan serta pendapatan di daerah bahwa tempat perusahaan 

berada. Pemasar juga memiliki harapan, minimal, untuk mematuhi hukum dan 

peraturan. Ini adalah suatu hal yang menantang karena legaliltas dan lingkungan 

(termasuk di dalamnya keadaan sosial, regulasi dan hukum) sulit untuk diterka 

karena sangat mungkin terjadi beberapa perubahan mengenai suatu peraturan. 

Kekhawatiran ekonomi dan hukum adalah tingkat paling dasar dari tanggung jawab 

sosial karena tanpa dua hal tersebut perusahaan mungkin tidak dapat terlibat dalam 

kegiatan etika atau philantrophic. 

Pada tingkat piramida berikutnya, etika pemasaran mengacu pada prinsip-

prinsip dan standar yang mendefinisikan perilaku pemasaran dapat diterima 

sebagaimana ditentukan oleh masyarakat, pemerintah, regulator, kelompok 

kepentingan pribadi, pesaing, dan perusahaan itu sendiri. Hal mendasar dari 

prinsip-prinsip ini telah dikodifikasi sebagai hukum dan peraturan untuk mendorong 

pemasar agar dapat menyesuaikan diri dengan harapanperilaku etis dalam 

bermasyarakat. Akan Tetapi. Hal ini penting untuk dipahami bahwa etika 

pemasaran melampaui masalah hukum karena keputusan pemasaran etis dapat 
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menumbuhkan kepercayaan yang membantu membangun hubungan pemasaran 

jangka panjang. 

Etika pemasaran meliputi keputusan tentang apa yang benar atau salah 

dalam konteksperencanaan organisasi dan pelaksanaan kegiatan pemasaran 

dalam lingkungan bisnis global yang bermanfaat untuk : 

• Meningkatkan kinerja organisasi 

• Meningkatkan prestasi individu dalam kelompok kerja 

• Meningkatkan penerimaan sosial dan kemajuan dalam organisasi  

• Menjaga hubungan dengan stakeholder 

 Bukti menunjukkan bahwa mengabaikan masalah etis ini dapat 

menghancurkan kepercayaan kepercayaan pelanggan dan dapat menarik 

intervensi pemerintah dengan cepat. Ketika perusahaan melakukan kegiatan yang 

menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku untuk memajukan kepentingan 

mereka sendiri, proses pemasaran akan menjadi sulit. Cara terbaik untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah membangun sistem yang baik selama proses 

perencanaan strategis, bukan mengatasinya setelah masalah besar setelah sudah 

terjadi. 

 

8.3. Etika Berwirausaha 

Etika berasal dari bahasa perancis Etiquette yang berarti kartu undangan, 

pada saat itu Raja-raja perancis sering mengundang para tamu dengan 

menggunakan kartu undangan. Dalam kartu undangan tercantum persyaratan atau 

ketentuan untuk menghadiri acara seperti waktu acara dan pakaian yang harus 

dikenakan. Dalam arti luas etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia 

lain. Etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku 

manusia dengan masyarakat.  Tingkah laku perlu diatur agar tidak melanggar 

norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, karena norma-norma 

atau kebiasaan masyarakat disetiap daerah negara berbeda-beda. Dalam etika 

berwriausaha perlu ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, yaitu: 

1. Sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku 

dalam suatu negara atau masyarakat. 

2. Penampilan yang ditunjukan seorang pengusaha harus selalu apik, sopan, 

terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu. 
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3. Cara berpakaian pengusaha juga harus sopan dan sesuai dengan tempat 

dan waktu yang berlaku. 

4. Cara berbicara seorang pengusaha juga mencerminkan usahanya, sopan, 

penuh tata karma, tidak menyinggung atau mencela orang lain. 

5. Gerak-gerik seorang pengusaha juga dapat menyenangkan orang lain, 

hindarkan gerak-gerik yang dapat mencurigakan. 

 

Etika atau norma yang harus ada dalam benak dan jiwa setiap pengusa adalah 

sebagai berikut: 

1. Kejujuran 

Seorang pengusaha harus selalu bersikap jujur baik dalam berbicara 

maupun bertindak. Jujur perlu agar berbagai pihak percaya terhadap apa 

yang akan dilakukan. Tanpa kejujuran usaha tidak akan maju dan tidak 

dipercaya konsumen atau mitra kerjanya. 

2. Bertanggung jawab  

Pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang 

dilakukan dalam bidang usahnya. Kawajiban terhadap berbagai pihak harus 

segera diselesaikan. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada kewajiban, 

tetapi juga kepada seluruh karyawannya, masyarakat, dan pemerintah. 

3. Menepati janji  

Pengusaha dituntut untuk selalu menepati janji, misalnya dalam hal 

pembayaran, pengiriman barang atau penggantian. Sekali saja seorang 

pengusaha ingkar janji, hilanglah kepercayaan pihak lain terhadapnya. 

Pengusaha juga harus konsisten terhadap apa yang telah dibuat dan 

disepakati sebelumnya. 

4. Disiplin  

Pengusaha dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang 

berkaitan dengan usahnya, misalnya dalam hal waktu pembayaran atau 

pelaporan kegiatan usahanya. 

5. Taat hukum  

Pengusaha harus selalu patuh dan menaati hokum yang berlaku, baik yang 

berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Pelanggaran terhadap 

hokum dan peraturan yang telah dibuatkan berakibat fatal dikemudian hari. 
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Bahkan, hal itu akan menjadi beban moral bagi penguasaha apabila tidak 

diselesaikan. 

6. Suka membantu  

Pengusaha secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak yang 

memerlukan bantuan. Sikap ringan tangan ini dapat ditunjukkan kepada 

masyarakat dalam berbagai cara. Pengusaha yang terkesan pelit akan 

dimusuhi banyak orang. 

7. Komitmen dan menghormati  

Pengusaha harus komitmen dengan apa yang mereka jalankan dan 

menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain. Pengusaha yang 

menjunjung tinggi komitmen terhadap apa yang telah diucapkan atau 

disepakati akan dihargai oleh berbagai pihak. 

8. Mengejar prestasi 

Pengusaha yang sukses harus selalu berusaha mengejar prestasi setinggi 

mungkin. Tujuannya agar perusaaan dapat terus bertahan dari waktu 

kewaktu. Prestasi yang berhasil dicapai perlu terus ditingkatkan. Disamping 

itu, pengusaha juga harus tahan mental dan tidak mudah putus asa terhadap 

berbagai kondisi dan situasi yang dihadapinya. 

 

Tujuan etika harus sejalan dengan tujuan perusahaan, ada beberapa tujuan 

etika yang selalu ingin dicapai oleh perusahaan, yaitu: 

1. Untuk persahabatan dan pergaulan  

Etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan atau 

pihak-pihak lain yang berkepentingan. Suasana akrab akan berubah menjadi 

persahabatan dan menambah luasnya pergaulan. Jika karyawan, 

pelanggan, dan masyarakat menjadi akrab, segala urusan akan menjadi 

lebih mudah dan lancer. 

2. Menyenangkan orang lain  

Sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia. Jika kita ingin 

dihormati, maka hormatilah orang lain.  Menyenangkan orang berarti 

membuat orang menjadi suka dan puas terhadap pelayanan yang diberikan. 

Jika pelanggan merasa senang dan puas atas pelayanan yang diberikan, 

diharapkan mereka akan mengulangnya kembali suatu waktu. 

3. Membujuk pelanggan  



107 
 

Setiap calon pelanggan memiliki karakter tersendiri. Kadang-kadang calon 

pelanggan perlu dibujuk agar mau menjadi pelanggan. Berbagai cara dapat 

dilakukan oleh perusahaan untuk membujuk calon pelanggan, salah satunya 

dengan cara melalui etika yang ditunjukan seluruh karyawan perusahaan. 

4. Mempertahankan pelanggan  

Ada anggapan mempertahankan planggan jauh lebih sulit daripada mencari 

pelanggan, dan ada juga yang beranggapan bahwa mempertahankan 

pelanggan lebih mudah karena merka sudah merakan produk atau layanan 

yang diberikan. 

5. Membina dan menjaga hubungan 

Hubungan yang sudah berjalan baik harus tetap dan terus dibina. Hindari 

adanya perbedaan paham atau konflik. Dengan etika ciptakan hubungan 

dalam suasana akrab dan lebih baik. 
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