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PENGERTIAN WIRAUSAHA 
DAN KEWIRAUSAHAAN

• Istilah Perancis ---> perantara

•Dari segi etimologi : wira yang berarti teladan
atau patut dicontoh dan Usaha berarti
berkemauan keras untuk memperoleh manfaat.

•Rumusan wirausaha : seseorang yang 
berkemauan keras dalam berusaha yang patut
menjadi teladan hidup



Pengertian Wirausaha Menurut Para Ahli

• Arif F Hadipranata Wirausaha adalah sosok pengambil resiko
yang diperlukan untuk mengatur dan mengelola bisnis serta
menerima keuntungan finansial ataupun non uang.

• Drucker Menilai Wirausaha secara umum dalam arti jiwa atau
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti adanya
keinginan untuk melakukan perubahan dan sifat harus terhadap
sesuatu yang baru.



Pengertian Wirausaha Menurut Para Ahli

• Kathleen Wirausaha adalah orang yang mengatur,
menjalankan, dan menanggung resiko bagi pekerjaan-pekerjaan
yang dilakukannya dalam dunia usaha.

• Anwar Gozally Wirausaha adalah sebagai seseorang yang
megambil tanggung jawab untuk menciptakan atau
memperkenalkan gagasan baru yang disebut inovasi.

• Josep A Schumpeter Wirausaha adalah orang yang kreatif
atau berbakat mengenal produk baru, menyusun operasi untuk
mengadakan produk baru, memasarkan serta mengatur
permodalan operasinya.



Wirausaha berarti manusia unggul dalam
berusaha atas kekuatan sendiri dan tidak

selalu bergantung pada orang lain

Pengertian Wirausaha Secara
Umum



Kewirausahaan merupakan kemampuan
kreatif dan inovatif, jeli melihat peluang dan 

selalu terbuka untuk setiap masukan dan 
perubahan yang positif yang mampu
membawa bisnis terus bertumbuh. 

Pengertian Wirausaha Secara Umum



Manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan 
negara dengan adanya orang-orang yang berjiwa

wirausaha
• Sebagai generator dan sumber penciptaan serta perluasan

kesempatan kerja

• Sebagai pelaksanaan pembangunan yang dapat dipercaya
integritasnya dan berdedikasi memajukan lingkungannya.

• Sebagai penolong orang lain agar orang lain menjadi mampu
membantu dan menolong dirinya

• Sebagai pembayar pajak yang teratur

• Sebagai sumber tenaga manusia yang ideal



CIRI JIWA WIRAUSAHA

1. Memiliki keberanian untuk mengambil resiko dalam
menjalankan usaha

2. Memiliki daya kreasi yang tinggi,imajinasi,dan kemampuan
yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan

3. Memiliki semangat dan kemauan untuk mengatasi kesulitan
yang terjadi

4. Mengutamakan efisiensi dan penghematan-pengehmatan
biaya.



CIRI JIWA WIRAUSAHA
5. Memiliki kemampuan untuk memotivasi bawahan atau partner

usaha agar mempunyai kemampuan tinggi.

6. Memiliki cara analisis yang tepat,sistematis,dan metodologis

7. Tidak konsumtif,selalu menanamkan kembali keuntungan yang
diperoleh baik untuk memperluas usaha yang sudah ada
maupun menanamkannya pada usaha-usaha yang baru.

8. Memiliki kemampuan dalam menilai kesempatan yang ada
serta membawa teknik-teknik baru dalam mengorganisasi
usaha-usahanya secara tepat dn efisien.



Prasyarat Wirausaha
Sebagai seorang wirausaha harus mempunyai persyaratan

dasar yang diformulasikan dengan 7K+7P

7K = 

1. Kemauan, keuletan dan 

ketekunan

2. Keahlian

3. Kesempatan

4. Keteraturan dan 

kecepatan kerja serta

ketaatan

5. Keberanian megambil

resiko

6. Kesadaran Sosial

7. Kapital atau keuangan



Prasyarat Wirausaha
Sebagai seorang wirausaha harus mempunyai persyaratan

dasar yang diformulasikan dengan 7K+7P

7P = 
1. Pendidikan

2. Permodalan

3. Pengajaran dan latihan

4. Penerangan,penyuluhan
dan pembimbing

5. Pengelolaan dan 
perlindungan serta
kepastian hokum

6. Pendekatan yang strategis

7. Penghayatan hakiki hidup



Peran Wirausaha Dalam Perekonomian
Nasional

1.Membuka Lapangan Kerja

2.Meningkatkan pendapatan Nasional

3.Mengurangi kesenjangan ekonomi dan social

4.Mendorong terciptanya masyarakat adil dan 
makmur



Sektor Kegiatan Wirausaha

• Kegiatan wirausaha dapat merabah hampir di seluruh
bidang kegiatan ekonomi, baik yang diselenggarakan
oleh negara maupun swasta.

• Kegiatan ekonomi pada sektor formal yang memiliki
bentuk badan hukum ataupun kegiatan sektor ekonomi
informal yang biasanya tidak memiliki badan hukum
dapat menjadi lahan untuk dimasuki para wirausahawan.



1. SEKTOR FORMAL 

Ciri-ciri Sektor Formal

A. Memiliki izin usaha yang resmi dari pemerintah

B. Melaksanakan sistem administrasi dan pembukuan secara teratur dan 
sistematis sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan
Bidang usahanya

C. dikenakan pajak

D. Membutuhkan modal yang relatif besar

E. Jenis kegiatan yang dapat dimasuki oleh seorang wirausaha di sektor
formal ; Industri yang menghasilkan barang. Jasa, Distribusi dan 
perdagangan,baik lokal,nasional maupun internasional



2. SEKTOR INFORMAL

• Ciri-ciri Sektor Informal :

A. Modal usaha relatif kecil

B. Tidak memiliki izin usaha

C. administrasi dan pembukuan sederhana bahkan sering tidak
dilakukan

D.Tidak diorganisir secara baik Jenis Usaha Sektor Informal



CONTOHNYA:

a. Pedagang kaki lima,warung nasi dan bentuk usaha lain 
yang tidak mempunyai izin usaha resmi

b.Usaha pengumpulan barang-barang bekas

c. Jasa tukang cukur dan tukang jahit

d.Petani dan nelayan kecil



Peran Pemerintah dalam rangka meningkatkan
kegiatan wirausaha, antara lain :

a. Menumbuhkan lingkungan usaha yang kondusif untuk
terwujudnya persaingan sehat

b. memberikan dukungan bagi setiap usaha agar mampu
bersaingan secara sehat dengan pelaku usaha lainnya
sebagai wujud dari peranan redistribusi

c. Membangun infrastruktur dasar untuk tumbuh dan 
berkembangnya kegiatan ekonomi nasional

d. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berwirausaha
dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional

e. membentuk lembaga pembina yang sesuai dengan
kebutuhan



Tugas :

• 1. Menurut anda apa berbedaan bekerja sbg pegawai dan 
wirausaha?

• 2. Karakter apa diperlukan utk menjadi wirausaha?

• Carilah ebook tentang kewirausahaan (teori dan praktek) digital 
library UIN Sunan Gunung Djati

• Tugas dikirimkan ke alamat email ilyasyasnimar@yahoo.com

Maksimal sampai jam 12.00, jika sampai jam 12.00 tidak ada maka
dianggap tidak hadir/tidak absen

mailto:ilyasyasnimar@yahoo.com

