
MODUL  III 

KREATIFITAS DAN INOVASI KEWIRAUSAHAAN 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH  

TIM PENYUSUN  

1 Dahlan Amura, S.Pi, M.Si 
2 Musa Karepesina, S.Pi, M.Si 
3 Ayu Sari Layn, S.Pi,M.Si 

 

 

 

 

 

 

 

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN MALUKU  

PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  

2021 

 

 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN  

 

 



 

 

 

 

 

 

Modul Kreatif dan Inovasi Kewirausahaan ini dibuat sebagai salah satu buku 

penunjang  

kegiatan belajar dan mengajar di Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku 

Semester Genap  

Tahun Akademik 2019/2020   

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 Ambon,  08 Maret 2021 

 
Disetujui Oleh : 

Wakil Koordinator Poltek KP Maluku 
 
 
 
 

Achmad Jais Ely, ST. M.Si. 
NIP. 197506032002121001 

 

Diajukan Oleh : 
 
 
 
 
 

Dahlan Amura, S.Pi. M.Si. 
NIP. 197110242005021001 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena senantiasa memberikan 

nikmat-Nya, sehingga penyusunan Modul Kreatifitas dan Inovasi Kewirausahaan 



untuk Taruna dan Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku dapat 

terselesaikan. 

Modul ini disusun untuk memenuhi satu standar kompetensi yang diberikan 

pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku Program Studi Pengolahan Hasil Laut 

Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020. 

Dengan membaca Modul ini, penyusun berharap dapat membantu para 

taruna dan taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku dalam memahami 

materi pelajaran Kreatifitas dan Inovasi Kewirausahaan, kiranya Modul ini dapat 

memperkaya pengetahuan tentang materi yang diajarkan. 

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua 

sehingga penyusunan Modul ini dapat terselesaikan. Untuk itu kami selalu 

menantikan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan 

dalam penyusunan Modul ini. 

 

Ambon,   08 Maret 2021 

Penyusun 

 

 

 

 

 

Petunjuk Penggunaan Modul 

 

Modul ini berisikan tentang Kreatifitas dan Inovasi Kewirausahaan. Modul 

terdiri dari lima kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pertama berisi 

uraian tentang kompetensi dan sub kompetensi, pembelajaran yang berisi setiap 



materi dari kreatifitas dan inovasi kewirausahaan. Setiap Pembelajaran yaitu 

penugasan, uji tes formatif dan tes sumatif. 

Untuk membantu taruna dan taruni dalam menguasai kemampuan dalam 

kreatifitas dan inovasi kewirausahaan, materi yang terdapat dalam modul ini 

mencakup ; 

A. Pengenalan Kewirausahaan, Kreativitas dan Inovasi 

1. Mengapa berwirausahaan 

2. Modal berwirausaha 

3. Arti Inovasi dan Kreativitas 

4. Peran Inovasi dan Kreativitas dalam Wirausaha 

B. Pengenalan Karakter Kewirausahaan 

1. Pola pikir usaha 

2. Ciri-ciri Wirausaha 

3. Karakter Wirausaha 

C. Pelaksanaan Identifikasi Peluang 

1. Apa itu peluang 

2. Perbedaan peluang dan ide 

3. Memetakan peluang menggunakan Mindmap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glosarium 

Penggunaan istilah kewirausahaan itu sendiri tampaknya lebih mengacu 

pada penyeragaman istilah yang dipakai pada saat ini oleh lembaga-lembaga, seperti 

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) serta 

Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan 

Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. 



Makna yang terkandung pada konsep-konsep wirausaha tersebut adalah 

sepadan maknanya dengan kata entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Istilah 

entrepreneur itu sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre yang 

mengandung makna to undertake yang berarti mengerjakan atau berusaha atau 

melakukan suatu pekerjaan. Ronstadt dalam (Kuratko dan Hodgetts 1989 p.6) 

menjelaskan bahwa the entrepreneur is one who undertakes to organize, manage, 

and assume the risks of the business, yang berarti bahwa seorang wirausaha adalah 

seseorang yang berupaya untuk mengatur, mengelola, serta bersedia menanggung 

risiko dari suatu usaha. 

Dengan pengembangan kemampuan berwirausaha, maka setidaknya kita 

dapat mengembangkan pola hidup positif sebab dengan penigkatan kemam-puan 

berwirausahan ini dapat menumbuhkan : 

a. Sikap hidup mandiri 

b. Menciptakan lapangan pekerjaan 

c. Menciptakan lapangan pekerjaan 

d. Mengurangi pertumbuhan pengangguran terdidik 

Kata Inovasi Dapat Diartikan Sebagai “Proses”, Atau “Hasil” Pengembangan 

Dan Atau Pemanfaatan Atau Mobilisasi Pengetahuan, Keterampilan (Termasuk 

Keterampilan Teknologis) Dan Pengalaman Guna Menciptakan Atau Memperbaiki 

Produk, Proses Yang Dapat Memperbaiki Nilai Yang Lebih Berarti. 

Ada beberapa pola pikir dalam kewirausahaan dalam suatu usaha 

yang dilakukan, yaitu : 

a. Kegagalan Adalah Awal Kesuksesan 

b. Hambatan Menjadi Tantangan 

c. Disiplin Adalah Gaya Hidup 

d. Berusaha & Bertindak Setiap Saat 

e. Mengetahui Kemampuan Sendiri 

f. Bekerja Mencapai Tujuan 

g. Tidak Hanya Berharap 

h. Kesalahan Adalah Hal Biasa 

i. Pesaing Adalah Bahan Pembelajaran 

Ciri-Ciri Wirausaha 

a. Selalu Berpikir Positif 

b. Bersikap Percaya Diri 

c. Berani Mengambil Setiap Resiko Yang Ada 

d. Berjiwa Pemimpin 



e. Selalu Berorientasi Ke Depan 

f. Berorientasi Pada Hasil 

Karakteristik Wirausaha 

a. Memiliki Sifat Jujur 

b. Selalu Disiplin 

c. Kreatif Dan Inovatif 

d. Memiliki Komitmen Tinggi 

e. Mandiri Serta Realistis 

f. Memiliki Keterampilan Personal 

 

Pengertian Peluang 

Peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang 

seharusnya di ambil atau dimanfaatkan bagi seseorang wirausahawan 

mendapat keuntungan. Menurut Arif F. Hadiparanata Peluang usaha 

merupakan sebuah resiko yang harus diambil dan dihadapi untuk 

mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungannya dengan 

finansial. Menurut Thomas W. Zimmerer Peluang usaha merupakan 

sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk 

memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap 

hari. Menurut Robbin and Coulter Peluang usaha merupakan sebuah 

proses yang melibatkan invidu atau kelompok yang menggunakan 

usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan suatu nilai tumbuh guna 

memenuhi sebuah kebutuhan tanpa memperhatkan sumber daya yang 

digunakan. 
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KEGIATAN BELAJAR 1 

 

PENGENALAN KEWIRAUSAHAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI 

1.1. PENGENALAN KEWIRAUSAHAAN  

Produk Kreatifitas dan Inovasi 

Kewirausahaan 

Pelaksanaan Identifikasi 

Peluang 

Pengenalan Karakter 
Kewirausahaan 

 

Peran Inovasi dan 

Kreativitas dalam Wirausaha 

Arti Inovasi dan Kreativitas 

Pola pikir usaha 

Ciri-ciri Wirausaha 

Karakter Wirausaha 

Apa itu peluang 

Perbedaan peluangdan ide 



Ketika kita untuk pertama kali membaca setiap literatur kewirausahaan, 

hampir dapat dipastikan bahwa keingintahuan yang pertama kali muncul 

dalam benak kita, “seperti apa sebenarnya orang yang disebut 

wirausaha itu? Apa yang membedakan mereka dari pengusaha lainnya? 

Serta apa yang membuat mereka begitu spesial? Pertanyaan seperti ini 

sudah barang tentu membutuhkan pembahasan panjang yang berkaitan 

langsung dengan konsep dasar kewirausahaan. Dalam kegiatan belajar 

pertama ini penulis ingin mempertegas terlebih dahulu bahwa 

penggunaan istilah wirausaha yang akan digunakan dalam kegiatan 

belajar dan modul-modul berikutnya berpijak pada konsep wiraswasta 

yang sudah berkembang di masyarakat secara umum dan kalangan 

dunia usaha pada khususnya. Penggunaan istilah kewirausahaan itu 

sendiri tampaknya lebih mengacu pada penyeragaman istilah yang 

dipakai pada saat ini oleh lembaga-lembaga, seperti Kamar Dagang dan 

Industri (Kadin) dan Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) serta 

Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995 

tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan 

Kewirausahaan. Jadi, hanya perbedaan istilah saja, tetapi keduanya 

tetap memiliki pengertian dan kandungan materi yang sama. Jika kita 

menengok literatur asing, makna yang terkandung pada konsep-konsep 

wirausaha tersebut adalah sepadan maknanya dengan kata 

entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Istilah entrepreneur itu sendiri 

berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre yang mengandung 

makna to undertake yang berarti mengerjakan atau berusaha atau 

melakukan suatu pekerjaan. Ronstadt dalam (Kuratko dan Hodgetts 

1989 p.6) menjelaskan bahwa the entrepreneur is one who undertakes 

to organize, manage, and assume the risks of the business, yang berarti 

bahwa seorang wirausaha adalah seseorang yang berupaya untuk 

mengatur, mengelola, serta bersedia menanggung risiko dari suatu 

usaha. Seiring dengan perkembangan yang terjadi dan semakin 

beranekaragamnya upaya yang dilakukan oleh para wirausahawan 

tersebut. Business Town 2000 dalam tulisannya tentang Profile of 

Entrepreneur menjelaskan bahwa pada saat sekarang seorang 

wirausaha adalah seorang inovator yang jeli dalam mengenali dan 

menangkap setiap peluang dan kesempatan mengubah kesempatan 

dan peluang tersebut menjadi sesuatu yang workable dan marketable. 



Dengan kreativitas dan kemampuan yang dimilikinya, ia mampu 

memberikan nilai tambah kepada sesuatu tersebut melalui waktu, karya, 

dan skill-nya. Di negara kita, kewirausahaan itu sendiri mulai dikenal 

masyarakat secara umum sejak Suparman Sumahamidjaya 

mempopulerkan istilah wiraswasta. Sejak saat itu mulailah istilah 

wiraswasta dimuat di berbagai media masa, seperti surat kabar, 

majalah, dalam siaran radio, dan televisi, bahkan pada perkembangan 

selanjutnya berbagai ceramah dan seminar serta kursus-kursus, 

ceramah dan seminar, serta kursus-kursus diselenggarakan untuk 

merangsang minat dan perhatian masyarakat terhadap pengembangan 

kewirausahaan di tanah air. Banyak tokoh dan pemerhati yang mencoba 

memberikan pengertian tentang “apa sebenarnya yang dimaksud 

dengan wiraswasta” Beberapa pemerhati yang mengikuti lokakarya 

“Sistem Pendidikan dan Pengembangan Kewirausahaan di Indonesia 

pada tahun 1976, antara lain Suparman, Moh. Said, W.P. Napitupulu, 

Rusly Syarif, Taufik Rashid dan Bing. P. Lukman, menyebut-nyebut 

pengertian wiraswasta sebagai kegiatan atau orang yang melakukan 

kegiatan dengan karakteristik inovatif, produktif, kreatif, tekun, ulet, tidak 

cepat puas, dan berani mengambil risiko dengan perhitungan terlebih 

dahulu (Syarif 1976). Apakah ia seorang pedagang, pengusaha, 

karyawan, prajurit, petani, ilmuwan, pejabat pemerintah, semuanya 

dapat disebut wiraswastawan apabila memiliki karakteristik wiraswasta. 

Pendapat yang hampir sama dengan rumusan tersebut dikemukakan 

oleh Soeharsono Sagir (1975 p.3). Wiraswasta adalah seorang yang 

modal utamanya adalah ketekunan, keterampilannya yang dilandasi 

sikap optimis, kreatif, dan melakukan usaha sebagai pendiri pertama 

disertai pula keberanian menanggung risiko berdasarkan suatu 

perhitungan dan perencanaan yang tepat. Secara etimologis istilah 

wiraswasta berasal dari kata wira dan swasta. Wira, artinya berani, 

utama, gagah, luhur, teladan, perkasa, atau pejuang. Swasta adalah 

paduan dari kata swa dan sta. Swa, artinya sendiri dan sta, artinya 

berdiri. Bertolak dari arti secara etimologis tersebut Wasty Soemarno 

(1984 h.43) merumuskan pengertian wiraswasta sebagai berikut 

“Wiraswasta ialah keberanian, keutamaan, serta keperkasaan dalam 

memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dengan 

kekuatan yang ada pada diri sendiri”.  



Seperti kita ketahui, hidup ini dinamis dan selalu mengalami 

perubahan dalam segala hal. Salah satunya adalah semakin kecilnya 

kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Hal ini 

terjadi akibat tidak berimbang-nya antara jumlah lapangan pekerjaan 

dengan jumlah pencari kerja. Jumlah lapangan kerja bertambah sangat 

lambat, bahkan sama sekali tidak bertumbuh, sedangkan jumlah pencari 

kerja begitu cepat bertumbuh.  

Oleh karena itulah, maka perlu kesadaran dari semua pihak 

agar tidak terlalu berharap untuk bekerja di sector formal. Masih cukup 

banyak pekerjaan di sektor yang dapat memberikan pekerjaan tersebut, 

yaitu sektor informal. Sektor itulah yang diharapkan dapat 

mengembangkan kompetensi kita dalam berwirausaha. Dengan 

pengembangan kemampuan berwirausaha, maka setidaknya kita dapat 

mengembangkan pola hidup positif sebab dengan penigkatan kemam-

puan berwirausahan ini dapat menumbuhkan : 

e. Sikap hidup mandiri 

Dengan memberikan bekal kemampuan berwirausaha, maka 

sebenarnya kita sudah memberikan sesuatu yang sangat penting 

untuk kelanjutan dari  masa depan.Dalam hal ini, ibaratnya kita 

tidak hanya memberikan teori, melainkan memberikan praktek 

yang terpakai dalam kehidupan. Dengan langkah seperti ini, maka 

kita memberikan alat kerja dan tidak memberikan materi mentahan. 

Ibaratnya, kita memberikan alat pancing dan tidak sekedar 

memberikan ikan dalam bentuknya. Ikan lebih cepat habis 

sedangkan kail lebih bertahan lama bagi kehidupan di masa 

depan. 

Dengan bekal ini, maka terkondisikan untuk mengembangkan diri 

dalam hidupnya berdasarkan kemampuan yang dimilikinya dan 

tidak sekedar mengharapkan uluran tangan dari orang lain. Mereka 

mampu menghadapi kehidupan dengan lebih siap sebab 

mwmpunyai alat untuk menghadapi hidup. Berwirausaha berarti 

berusaha hidup secara mandiri. Dan, pada jaman seperti ini, pola 

hidup mandiri sangat menentukan keberhasilan hidup. Kita tidak 

dapat lagi berharap terlalu banyak pada kesempatan men-

dapatkan pekerjaan dari orang lain. Kita harus menerapkan 

kemandirian. 



f. Menciptakan lapangan pekerjaan 

Ketika kita sudah dapat mengembangkan diri dengan 

berwirausaha, maka pada saat tersebut kita sudah menciptakan 

kesempatan untuk diri kita dan orang lain sehingga mempunyai 

kesempatan mengembangkan kemampuan diri secara maksimal. 

Dengan berwirausaha ini, maka terbuka kesempatan untuk 

mendapatkan masukan bagi diri kita. Proses pembelajaran tidak 

hanya berupa praktek semata, melainkan sudah merupakan 

kegiatan profit, kegiatan yang memberikan keuntungan finansial. 

Hal ini karena yang dikerjakan bukan sekedar benda latihan kerja. 

Mereka sudah mengerjakan pekerjaan yang sesungguhnya,, 

dimana untuk hal tersebut mereka dihadapkan pada konsekuensi 

logis yang harus ditanggung terkait dengan benda kerja tersebut. 

Pembekalan berwirausaha adalah untuk menciptakan lapangan 

pekerjaan baru sesuai dengan kompetensi yang dimiliki 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar atas 

keterampilan atau jenis pekerjaan yang digarap. 

g. Mengurangi pertumbuhan pengangguran terdidik 

Permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah selama ini 

adalah bertumpuknya lulusan sekolah yang sudah termasuk dalam 

kategori siap memasuki lapangan pekerjaan sebagai tenaga kerja, 

baik yang berasal dari tingkatan SLTA maupun dari perguruan 

tinggi. Konsep pembelajaran yang selama ini diterapkan oleh dunia 

pendidikan masih lebih banyak yang memfokuskan pada 

pembekalan kognitif dan aektif semata dan mengabaikan aspek 

psikomotor, maka tidak heran jika para lulusan tersebut tidak 

mempunyai kemampuan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di 

masyarakat. 

Bekal yang dimiliki oleh para lulusan tidak sesuai atau tidak 

mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat. 

 

 

Apa yang harus dilakukan dalam berwirausaha? 

a. Percaya diri 

Kegiatan wirausaha adalah kegiatan mandiri. Kegiatan yang 

dilakukan sendiri dalam segala hal, dana, pengelolaan, 



pemasaran, perencanaan kerja dan sebagaianya. Seorang 

wirausaha adalah manajer, leader, planner, bahkan pelaksana 

lapangan, kerja. Yang terutama di dalam keberhasilan adalah 

percaya diri di dalam pemasaran hasil pekerjaan ke masyarakat. 

Dengan kepercayaan diri ini, maka interaksi, komunikasi dengan 

masyarakat, konsumen terbuka dan dapat terjalin dan hal tersebut 

dapat mengembangkan pangsa pasar. Dengan kepercayaan 

diri,maka segala hal akan terjalankan dengan penuh maksimal 

sebab dasar pikiran kita positif. Kita ingat, bahwa keyakinan adalah 

sebagian dari keberhasilan. Jika kita yakin berarti ita sudah meraih 

sebagian dari keberhasilan kita. 

b. Kreatif dan inovatif 

Berwirausaha pada dasarnya memberikan suatu pelayanan 

kepada masyarakat dengan berbagai hal kebutuhan kehidupannya. 

Pelayanan ini merupakan implementasi kompetensi yang kita miliki 

secara maksimal, Sementara kebutuhan hidup masyarakat 

semakin hari semakin kompleks, bervariasi dan menuntut adanya 

penyesuaian. Setiap saat selalu ada kebutuhan baru yang secara 

langsung menuntut semua orang untuk mem-persiapkan atau 

menyediakannya. Karena kebutuhan hidup yang bervariasi, maka 

dibutuhkan orang-orang yang berkemampuan dalam mencipta 

barang-barang baru. Dengan kemampuan mencipta, kreatif dan 

inovatif, maka segala kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Jika 

hal ini dapat dilakukan, maka masyarakat akan berdatangan pada 

kita untuk memesan berbagai barang kebutuhan yang dapat kita 

buat atau produksi. 

c. Teliti 

Dalam konteks ini, kita melayani kebutuhan masyarakat sehingga 

untuk itu dibutuhkan hasil pekerjaan yang prima. Benda yang kita 

jual untuk masyarakat harus mempunyai kualitas tinggi. 

Kualitas barang tinggi salah satunya karena tingkat ketelitian yang 

tinggi pada saat roses produk. Dengan tingkat ketelitian tinggi, 

maka detail barang dapat diketahui secara baik sehingga setiap 

kondisi benar-benar terkontrol dan selanjutnya memberikan 

kualitas prima pada kita. Masyarakat adalah konsumen dan 

selamanya konsumen membutuh barang-barang berkualitas dan 



untuk kualitas produk ditentukan salah satunya oleh ketelitian saat 

proses produk atau saat mengontrolan kualitas sebelum barang 

dijual. 

d. Semangat 

Seorang wirausahawan adalah orang yang mlakukan kegiatan 

ekonomi secara mandiri dengan mengandalkan pada poteni yang 

ada di dalam dirinya.  Potensi diri merupakan kemampuan dasar 

yang menjadi modal dalam proses berusaha. Aspek ini sangat 

menentukan keberhasilan dalam berusha sebab basis seorang 

wirausaha adalah kemampuan yang dimilikinya, dalam segala hal. 

Selanjutnnya dengan potensi yang ditumbuhkembangkan secara 

baik, maka keberhasilan dapat diraih. Tetapi, untuk 

menumbuhkembangkan potensi diri dibutuhkan semangat yang 

sangat besar sebab kegiatan wirausaha adalah satu kegiatan yang 

banyak ketidakpastian. Kita tidak mengetahui keberhasilan ataukah 

kegagalan.  

 

1.2. Modal Wirausaha 

Modal Kewirausahaan yang harus dimiliki oleh wirausaha adalah 

Modal intelektual, dapat diwujudkan dalam bentuk ide-ide sebagai 

modal utama yang disertai pengetahuan, kemampuan, keterampilan, 

komitmen, dan tanggung jawab sebagai modal tambahan. Ide 

merupakan modal utama yang akan membentuk modal lainnya. 

 

1.2.1. Berani Mengambil Risiko Dengan Penuh Perhitungan (Calculated 

Risk Taking) 

Seorang wirausaha yang berhasil dalam usahanya bukanlah 

seorang penjudi yang sukses karena unsur keberuntungan. Ketika 

seorang wirausaha memutuskan untuk terjun dalam suatu usaha, 

mereka menangani usaha pada pekerjaannya tersebut dengan penuh 

perhitungan dan hati-hati. Setiap aspek bisnis selalu berhadapan 

dengan risiko kegagalan, namun ia harus berani memulai, dengan 

perhitungan yang cermat karena kesuksesan tidak akan pernah 

tercipta jika usaha tidak pernah dimulai. Ibarat kata pepatah, semakin 

tinggi pohon, semakin kencang anginnya, semakin tinggi harapan, 

semakin sulit mencapainya. 



Menurut Meredith et al. (1996) hal ini tergantung pada (1) daya 

tarik setiap alternatif; (2) sejauh mana Anda mau rugi; (3) kemungkinan 

relatif sukses dan gagal, dan (4) seberapa jauh Anda dapat 

meningkatkan kemungkinan sukses dan mengurangi kemungkinan 

gagal. 

Kemampuan mengambil risiko seorang wirausaha akan 

ditingkatkan oleh hal-hal berikut ini.  

a. Keyakinan pada dirinya 

b. Kesediaan mereka untuk menggunakan kemampuan mereka 

sepenuhnya untuk mengubah keadaan demi keuntungan mereka. 

c. Kemampuan mereka untuk menilai situasi risiko secara realistis 

dan kemampuan mereka untuk mengubah kesempatan/ 

kemungkinan. 

Michael E. Porter (1998) berpendapat bahwa pada saat 

sekarang di mana situasi persaingan tampak semakin ketat dan 

banyak terjadi perubahan yang tidak pernah terduga sebelumnya maka 

seorang pengusaha selain harus mempertimbangkan faktor-faktor 

internalnya, ia juga harus mampu menganalisis dengan hati-hati lima 

faktor dominan dari lingkungan persaingan bisnisnya 

(industry/competitive environment). Kelima faktor tersebut adalah 

berikut ini. 

a. Pendatang baru (new entrant) potensial dalam konteks ini, berarti 

bahwa seorang wirausaha harus menganalisis ancaman masuknya 

pendatang baru (threat of new entrants). 

b. Pemasok (supplier) adalah seorang wirausaha harus menganalisis 

kekuatan dia dalam melakukan tawar-menawar dengan pemasok 

(bargaining power of suppliers). 

c. Produk pengganti (substitute), yaitu seorang wirausaha harus pula 

menganalisis ancaman yang berasal dari produk atau jasa 

pengganti (threat of substitutes). 

d. Pembeli (buyer) adalah seorang wirausaha sangat penting untuk 

menganalisis kekuatan yang ia miliki untuk melakukan tawar-

menawar dengan pembeli (bargaining power of buyers) 

e. Para pesaing industri (industry competitor), yaitu faktor yang tak 

kalah pentingnya adalah seorang wirausaha harus menganalisis 



situasi persaingan di antara perusahaan yang ada (intensity of 

rivalry). 

 

1.2.2. Memiliki Komitmen Dan Berkemauan Yang Keras (Commitment 

And Perseverance) 

Komitmen terhadap usaha dan kemauan yang keras untuk 

mencapai sasaran merupakan aspek yang paling pokok dari seorang 

wirausaha. Dengan memiliki karakteristik tersebut seorang wirausaha 

akan mengabdikan dirinya secara total terhadap usaha yang 

ditanganinya. Dalam pendirian usaha baru atau untuk pengembangan 

usaha yang sudah ada seiring para penanam modal (investor) menguji 

terlebih dahulu, sampai sejauh mana komitmen wirausaha yang 

bersangkutan. Dalam hal ini mencakup, misalnya kesediaannya untuk 

menjaminkan harta benda termasuk rumah yang ditempatinya. 

Russell Knight (dalam Kent et al. 1982), yang mencoba 

mengelaborasi hasil survei Hornaday tentang kehidupan entrepreneur, 

mengemukakan bahwa kemauan yang keras dan keteguhan hati 

merupakan kunci keberhasilan dari seorang wirausaha. Soemanto 

(1982, h.50) juga berargumentasi bahwa “kekuatan untuk mencapai 

tujuan adalah kekuatan”. Jika seseorang memiliki kemauan yang keras 

maka jalan akan terbuka sehingga dia dapat mencapai tujuannya. 

Hanya seseorang yang memiliki kemauan yang keras yang akan 

berhasil dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki 

kemauan yang keras, ia akan mudah menyerah bila dihadapkan pada 

kesulitan dan tantangan. 

 

1.2.3. Memiliki Kejujuran Dan Dapat Dipercaya (Integrity And Reliability) 

Menurut Kuratko dan Hodgetts (1989) integritas dan reliabilitas 

merupakan perekat dan tali yang akan menyatukan keberhasilan 

seseorang dengan seluruh klien. Investor partner (mitra), pelanggan, 

dan kreditor sangat memperhatikan atribut yang satu ini. Integritas dan 

reliabilitas yang dimiliki oleh seorang wirausaha merupakan modal 

penting dalam rangka membangun dan mempertahankan kepercayaan 

semua klien. Agar seseorang memperoleh kepercayaan dari orang lain 

dalam berusaha maka ia harus memiliki sifat jujur dan bertanggung 

jawab. Banyak orang mengalami kegagalan dalam menjalin hubungan 



bisnis hanya karena tidak memiliki sifat jujur. Menurut Soemanto 

(1982) salah satu cara untuk menumbuhkan sifat jujur adalah mendidik 

diri sendiri sehingga memiliki moral yang tinggi. 

 

1.2.4. Kreatif (Creativity) 

Menurut Kuratko dan Hodgetts (1989) kreativitas merupakan 

suatu sifat manusia yang dibawa sejak lahir (inherited trait). Namun, 

pendapat ini dibantah oleh beberapa pengamat entrepreneurship yang 

mengatakan bahwa kreativitas bukan semata-mata faktor genetik, 

tetapi merupakan sesuatu yang bisa dipelajari. Matherly dan Goldsmith 

(1985) mengungkapkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan 

dalam mengembangkan gagasan dan merealisasikan gagasan 

tersebut sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu 

sistem. Manusia wirausaha didukung oleh cara-cara berpikirnya yang 

kreatif.  

Menurut Soemanto (1982) pemikiran kreatif itu sendiri didorong 

oleh dua faktor, yaitu pengerahan daya imajinasi dan proses berpikir 

ilmiah. Menurut dia, apabila kita tidak memadukan daya imajinasi 

dengan kemampuan berpikir ilmiah maka tidak akan mungkin kita 

melakukan pemikiran yang kreatif.  

Kuratko dan Hodgetts (1989, p. 40 – 41) mengidentifikasi ciri-ciri 

orang yang kreatif sebagai berikut. 

a. Cerdas, tetapi tidak berarti brilliant. Kreativitas tidak berhubungan 

langsung dengan inteligensi yang tinggi. 

b. Mampu menghasilkan gagasan-gagasan yang cemerlang dalam 

waktu yang relatif singkat. 

c. Memiliki imaji yang positif tentang dirinya. Mereka tampil utuh, 

seperti siapa dirinya. 

d. Memiliki kepekaan terhadap lingkungan di sekelilingnya dan 

perasaan orang-orang fleksibel. 

e. Lebih memperhatikan makna dan implikasi tentang suatu masalah 

ketimbang hal-hal yang detail dari masalah tersebut. 

 

 

LATIHAN : 



Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah 
latihan berikut! 

1. Jelaskan pengertian kewirausahaan menurut pemahaman yang 

anda ketahui, tentang kewirauhsaan 

2. Untuk mencapai sebuah kesuksesan seorang wirausahawan harus 

memiliki ciri-ciri dan karateristik yang menunjang sebuah usaha 

yang digelutinya. Jelaskan ! 

3. Jelaskan pemikiran kreatif menurut Soemarno! 

TUGAS : 

1. Pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mencari dan 

mengumpulkan data terkait perencanaan dalam mengembangkan 

suatu usaha yang di mulai dari proses awal pengembangannya 

sampai terjadi unit usaha tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN BELAJAR 2 

 

INOVASI DAN KREATIVITAS 

 

1.1. Arti Inovasi 



Kata Inovasi Dapat Diartikan Sebagai “Proses”, Atau “Hasil” 

Pengembangan Dan Atau Pemanfaatan Atau Mobilisasi Pengetahuan, 

Keterampilan (Termasuk Keterampilan Teknologis) Dan Pengalaman 

Guna Menciptakan Atau Memperbaiki Produk, Proses Yang Dapat 

Memperbaiki Nilai Yang Lebih Berarti. 

Definisi dalam inovasi dapat mengandung arti yang sangat luas 

sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Secara Teknis, “Inovasi” Didefinisikan Sebatas “Memperkenalkan 

Sesuatu Yang Baru;”. 

b. “Inovasi”  Suatu Ciptaan (Perangkat Atau Proses Baru) Yang 

Dihasilkan Dari Studi Dan Eksperimen; Penciptaan Sesuatu Dalam 

Pikiran ; Tindakan Memulai Sesuatu Untuk Pertama Kalinya; 

Memperkenalkan Sesuatu Yang Baru. 

c. “Inovasi” Adalah Kegiatan Imajinatif Yang Dibuat Sedemikian Rupa 

Sehingga Menghasilkan Hasil Yang Asli Dan Bernilai Komersial. 

d. “Inovasi” Sesuatu Yang Baru Atau Lebih Baik, Memiliki Potensi Yang 

Dapat Dipasarkan, Termasuk (1) Pengembangan Aplikasi Baru 

Untuk Teknologi Yang Ada, (2) Penyempurnaan Teknologi Yang 

Ada, Atau (3) Pengembangan Aplikasi Baru Untuk Teknologi Yang 

Ada. “ 

e. “Inovasi” Adalah Kata Yang Telah Diturunkan Dari Bahasa Latin 

Innovationem, Yang Merupakan Kata Benda Untuk Tindakan 

Inovasi. Innovare Berasal Dari Inovasi Bahasa Latin, Yang Berarti 

Mengubah Atau Memperbarui. 

Menurut Rosenfeld, inovasi merupakan transformasi pengetahuan 

kepada produk, proses & jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu 

yang baru. 

Sementara menurut Vontana (2009:20) inovasi diartikan sebagai 

kesuksesan ekonomi & Sosil berkat diperkenalkannya cara baru 

ataupun kombinasi baru dari cara cara lama dalam mentransformasi 

antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan / 

atau pengguna, komunitas, sosietas dan lingkungan. 

Menurut Yogi Dalam LAN (2007:115) Inovasi Biasanya Erat 

Kaitannya Dengan Lingkungan Yang Berkarakteristik Dinamis Dan 

Berkembang. 

 



1.2. Jenis-Jenis Inovasi 

Menurut Robertson dalam Nugroho (2003:395) jenis jenis 

inovasi antara lain : 

 

1.2.1. Inovasi Terus Menerus 

Merupakan Modifikasi Produk Yang Sebelumnya Sudah Ada 

Dan Bukan Merupakan Pembuatan Produk Baru Sepenuhnya. 

Inovasi Ini Menimbulkan Pengaruh Yang Tidak Mengacaukan Pola 

Perilaku Yang Sudah Mapan. Misalnya, Memperkenalkan Perubahan 

Modal Baru, Menambahkan Mentol Pada Rokok Atau Mengubah  

Ukuran Dari Rokok Tersebut. 

 

1.2.2. Inovasi Terus Menerus Secara Dinamis 

Jenis inovasi ini bisa melibatkan penciptaan produk baru atau 

perubahan produk yang telah ada sebelumnya, akan tetapi tidak 

mengubah pola yang sudah mapan dari kebiasaan belanja pelanggan 

atau pengguna produk. Misalnya sikat gigi listrik, compact disk, 

makanan alami & raket tensi yang sangat besar. 

 

1.2.3. Inovasi Terputus 

Merupakan jenis inovasi yang melibatkan sebuah produk 

yang sepenuhnya baru dan menyebabkan pembeli atau pengguna 

memngubah secara signifikan pola perilaku mereka. Misalnya 

komputer, videocasset reccorder. 

Menurut Wibisno (2006:113) cara yang paling mudah untuk 

mendeteksi kebershasilan suatu inovasi dapat melalui pengecekan 

didapatkannya pelanggan baru (akuisis pelanggan), pertumbuhan 

penjualan, loyalitas pelanggan, atau peningkatan margin keuntungan. 

 

 

1.3. Manfaat Dari Inovasi 

Hampir dari kita semua sepakat bahwa inovasi secara umum akan 

membawa manfaat banyak bagi kehidupan manusia. Salah satunya 

adalah mempermudah urusan dan pekerjaan manusia. Namun, 

bagaimana dengan manfaat inovasi bagi bisnis? Tentunya para pebisnis 

dan pengusaha akan selalu berusaha untuk mencari cara-cara baru 



dalam meningkatkan bisnis mereka. Mereka harus menemukan cara 

baru untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan produktivitas 

karyawan, dan menyaingi para kompetitor dengan sangat baik. 

Solusi terbaik untuk menyelesaikan semua masalah tersebut 

adalah mendorong kreativitas yang kita miliki dan berusaha mewujudkan 

inovasi-inovasi baru. Singkatnya, tanpa kedua hal tersebut kita akan 

selalu terjebak dengan metode lama yang tidak akan menghasilkan 

inovasi apapun. Adapun manfaat dari inovasi yaitu ; 

a. Meningkatkan produktivitas & mengurangi biaya 

b. Kualitas yang lebih baik 

c. Menciptakan berbagai produk baru 

d. Memberikan nilai tambah dan lain lain 

 

1.4. Kreativitas 

Menurut Wibisno (2006:113) Cara Yang Paling Mudah Untuk 

Mendeteksi Kebershasilan Suatu Inovasi Dapat Melalui Pengecekan 

Didapatkannya Pelanggan Baru (Akuisisi Pelanggan), Pertumbuhan 

Penjualan, Loyalitas Pelanggan, Atau Peningkatan Margin Keuntungan. 

Menurut Kamus Webster Kreativitas Adalah Kemampuan 

Seseorang Guna Mencipta Yang Ditandai Dengan Orinilitas Dalam 

Berekspresi Yang Bersifat Imajinatif. 

 

1.4.1. Manfaat Kreativitas 

Kreativitas tentunya dimiliki oleh semua orang. Dimana setiap 

orang mempunyai kreativitas yang berbeda-beda sehingga produk 

yang dihasilkan pun berbeda. Sedangkan manfaat dari kreativitas 

adalah: 

a. Kualitas dan taraf hidup meningkat 

Kreativitas memiliki manfaat untuk membuat kualitas dan taraf 

hidup meningkat. Hal ini tentu saja di sebabkan karena kreativitas 

bisa melahirkan inovasi baru. Dimana inovasi baru ini bisa sangat 

bermanfaat untuk kehidupan setiap orang sehingga taraf hidup 

masyarakat bisa meningkat. 

b. Awal munculnya perubahan 

Selain bisa meningkatkan taraf hidup di masyarakat, kreativitas 

juga bermanfaat untuk memulai sebuah perubahan baru di dalam 



kehidupan. Karena hasil dari kreativitas bisa berupa buah 

pemikiran ataupun suatu karya yang masih sangat baru dan belum 

ada sebelumnya. 

c. Menjadi faktor kesuksesan dalam usaha 

Kreativita s juga bisa menjadi salah satu faktor dalam 

mensukseskan usaha yang dimiliki seseorang. Inilah mengapa 

sebuah perusahaan atau tempat usaha haruslah memiliki 

karyawan yang kreatif. Sehingga usaha yang di jalankan pun bisa 

lebih lancar dengan adanya beberapa inovasi baru dari para 

pegawai ini.  

d. Lebih menghargai orang lain 

Suatu inovasi yang ada tidak selalu berasal dari kreativitas 

seseorang saja. Namun inovasi ini bisa berasal dari ide beberapa 

orang yang digabung menjadi satu. Karena hasil dari kreativitas ini 

berasal dari orang yang berbeda-beda maka setiap orang bisa 

saling menghargai. Selain itu setiap orang yang memiliki kreativitas 

bisa saling bekerjasama untuk menciptakan inovasi yang baru. 

  

 

 

INOVASI KREATIVITAS 

Memikirkan Sesuatu Hal Yang Baru 
 

Membuat Pemikiran Yang Baru 
Tersebut Menjadi Nyata 
 

Menghasilkan Gagasan 
 

Membawa gagasan ini ke kehidupan 
 

Berhubungan dengan pengalaman 
 

Berhubungan dengan Sebuah 
pengamatan 
 

Jika anda menciptakan sesuatu yang 
baru maka, dapat dikatakan anda 
telah menciptakan. 
 

jika Anda telah memperbaiki sesuatu 
yang sudah ada, Anda bisa dikatakan 
telah melakukan inovasi 
 

 
 
1.5. Peran Inovasi Dan Kreativitas Dalam Wirausaha 

Peranan Inovasi dan Kreativitas dalam Pengembangan 

Produk dan Jasa Inovasi memegang peranan penting dalam 

mengembangkan produk dan jasa dalam bisnis. Berbagai 

kesuksesan wirausaha di dunia disebabkan oleh kreativitas 

dalam mengembangkan produk. Persaingan yang ketat dalam 

PERBEDAAN INOVASI DAN KREATIVITAS 



berwirausaha mendorong wirausaha untuk memiliki kreativitas 

yang tinggi. Daya kreativitas tersebut harus dilandasi cara 

berpikir yang maju, gagasan-gagasan baru yang berbeda 

dibandingkan produk-produk yang telah ada. Berbagai gagasan-

gagasan yang kreatif umumnya tidak dapat dibatasi oleh 

ruang, bentuk ataupun waktu dan memberikan terobosan-

terobosan baru dalam dunia usaha yang pada awalnya kelihatan 

mustahil. Saat ini berbagai hasil inovasi yang didasarkan 

kreativitas wirausaha menjadi produk dan jasa yang unggul. 

Wirausaha melalui proses kreatif dan inovatif menciptakan 

nilai tambah atas barang dan jasa yang kemudian menciptakan 

berbagai keunggulan termasuk keunggulan bersaing. Perusahaan 

seperti Microsoft, Sony, dan Toyota Motor, merupakan contoh 

perusahaan yang sukses dalam produknya karena memiliki 

kreativitas dan inovasi di bidang teknologi. Dari uraian di atas 

dapat disimpulkan peran inovasi dan kreatifitas adalah sebagai 

berikut : 

a. Mengembangkan Produk  

b. Pendorong Wirausaha  

c. Gagasan-Gagasan Baru  

d. Terobosan-Terobosan Baru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATIHAN : 

1. Sebutkan dan jelaskan peran inovasi dan kreativitas dalam 

wirausaha! (minimal 3) 

2. Jelaskan pendapat dan pemikiran anda sendiri manfaat dari 

kreativitas! 



3.  Jelaskan cara untuk mendeteksi keberhasilan inovasi menurut 

Wibisono! 

4. Jelaskan arti kreativitas menurut Kamus Webster ! 

 

TUGAS :  

1. Jelaskan pemikiran anda tentang bagimana cara anda 

berwirausaha dalam inovasi dan kreativitas. 

2. Berikan satu contoh tentang usaha yang belum berhasil di 

kembangkan dan berikan pendapat anda tentang cara mereka 

berwirausaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN BELAJAR 3 

 

PENGENALAN KARAKTER KEWIRAUSAHAAN 

 

3.1. Pola Pikir Usaha 



Ada beberapa pola pikir dalam kewirausahaan dalam suatu usaha yang 

dilakukan, yaitu : 

a. Kegagalan Adalah Awal Kesuksesan  

Banyak orang yang dengan mudah dan cepat menyerah ketika 

mengalami kegagalan. Sedangkan, pribadi yang berhasil dan 

sukses tidak akan pernah menyerah begitu saja. Karena mereka 

menganggap kegagalan adalah sebuah awal kesuksesan yang akan 

mereka dan patkan. Kegagalan juga bisa menjadi kesempatan untuk 

memulai suatu hal yang baru dengan cara dan strategi yang lebih 

baik. Mereka akan belajar dari sebuah kegagalan dan mencoba 

mencari solusi agar kegagalan tidak lagi datang menghampiri. 

b. Hambatan Menjadi Tantangan 

Kebanyakan orang akan menjadi stres dan pesimis ketika 

menemukan masalah dan hambatan. Namun, seorang pengusaha 

yang sukses pasti akan memahami bahwa masalah dan hambatan 

akan selalu datang. Oleh karena itu, mereka yang sukses pasti akan 

menjadikan hambatan dan masalah menjadi sebuah tantangan baru 

yang harus dihadapai. Mereka akan menganggap masalah sebagai 

tantangan untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi yang inovatif. 

Karena mereka sadar, berfokus pada titik masalah hanya bisa 

membuat mereka berlarut-larut dalam masalah dan membuat 

mereka jatuh lebih dalam. 

c. Disiplin Adalah Gaya Hidup 

Disiplin adalah salah satu syarat wajib yang harus dimiliki seorang 

pengusaha atau pribadi yang sukses. Bagi sebagian orang, menjadi 

disiplin merupakan suatu beban yang membutuhkan motivasi, 

pikiran, dan tenaga yang lebih dari pengusahanya. Namun, seorang 

pengusaha sukses, disiplin adalah bagian dari gaya hidup yang 

menjadi kebiasaan sehari-hari. Untuk menjadi disiplin, mereka harus 

mengetahui apa yang sebenarnya mereka inginkan dan bersedia 

melakukan apa saja demi mencapai seluruh keinginan. 

d. Berusaha & Bertindak Setiap Saat 

Tantangan dalam bisnis sangat beragam dan akan berubah secara 

konsisten. Hal ini menuntut seorang pengusaha untuk memutar otak 

mencari solusi dan mengantisipasi agar bisnisnya tidak mengalami 

kegagalan. Seorang pengusaha yang sukses pasti telah waspada 



dan fokus mengantisipasi tantangan ini dengan segala usaha, 

tindakan, dan upaya agar bisnisnya tetap berjalan dengan sukses. 

Mereka tidak akan diam dan terlena ketika bisnisnya telah sukses, 

mereka akavn terus bergerak, berusaha, dan bertindak. 

e. Mengetahui Kemampuan Sendiri 

Orang sukses pasti memiliki kecerdasan dan cara berpikir yang 

berbeda dari orang kebanyakan, salah satunya percaya diri dan tahu 

batasan dari kemampuan yang dimiliki. Jadi jika Anda ingin sukses, 

cobalah kurangi mengeluh dan menyesali perbuatan yang telah 

terjadi di belakang, dan cobalah untuk hadapi masa depan dengan 

menghindari untuk meremehkan kemampuan diri sendiri. 

f. Bekerja Mencapai Tujuan 

Setiap orang pasti memiliki sebuah impian dan rencana hidup yang 

telah mereka tentukan. Namun bedanya, pengusaha sukses bukan 

hanya memiliki impian, tapi mereka juga melakukan berbagai hal 

untuk mencapai tujuan yang telah mereka buat. Mereka akan 

menuliskan rencana step-by-step untuk meraih tujuan tersebut. Jika 

impian telah tercapai, mereka akan terus membuat impian dan 

tujuan yang lebih tinggi. 

g. Tidak Hanya Berharap 

Seorang pribadi sukses tidak akan berharap sesuatu berubah 

dengan sendirinya, tapi mereka akan mencoba mengubahnya 

sendiri. Mereka sadar bahwa semuanya tidak dapat berubah dengan 

sendirinya tanpa ada aksi atau perbuatan yang dilakukan. Dengan 

pola pikir seperti itu, mereka akan memiliki keinginan kuat, 

ketegasan serta kekuatan dalam diri untuk mengubah situasi dan 

kondisi untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. 

h. Kesalahan Adalah Hal Biasa 

Seorang yang sukses pun tidak akan pernah meraih kesuksesan 

tanpa membuat suatu kesalahan. Perbedaannya adalah, mereka 

tidak akan mengulangi kesalahan sama secara berulang. Karena 

mengulang kesalahan yang sama menandakan bahwa Anda tidak 

pernah belajar dari kesalahan. Seorang pribadi yang sukses juga 

tidak akan pernah merasa takut membuat kesalahan, karena 

menurut mereka kesalahan adalah sebuah proses belajar dan 

mereka memahami bagaimana cara belajar dari kesalahan. 



i. Pesaing Adalah Bahan Pembelajaran 

Seorang yang sukses pasti tidak akan menjadikan pesaing sebagai 

ancaman yang berarti, tapi menjadikan pesaing sebagai 

kesempatan mereka untuk mempelajari dan meneliti lebih jauh 

tentang bisnis yang sedang dijalankan. Dengan begitu, mereka 

dapat membandingkan apa yang telah mereka lakukan dengan apa 

yang pesaing lakukan. Hal ini tentu bisa menjadi pembelajaran yang 

baik sehingga dapat membuat bisnis menjadi lebih baik. 

 

3.2. Ciri-Ciri Wirausaha 

a. Selalu Berpikir Positif 

Berpikir Positif Selalu Menjadi Hal Yang Penting Dalam Setiap 

Langkah Yang Kita Ambil Dalam Hidup. Begitu Pun Dengan 

Berwirausaha, Anda Harus Selalu Berpikir Positif Akan Setiap 

Peluang Yang Ada Sehingga Anda Tidak Dihantui Oleh Rasa Takut 

Akan Gagal Dan Anda Akan Bersikap Optimis Pada Setiap Hal Yang 

Terjadi Saat Menjalankan Usaha. 

b. Bersikap Percaya Diri 

Selain memiliki sikap yang berani anda juga harus memiliki rasa 

percaya diri yang tinggi dalam menjalankan usaha dan perusahaan 

yang anda dirikan sendiri. Secara tidak langsung, sikap percaya diri 

ini akan mendukung anda dalam mengerjakan setiap pekerjaan 

serta menjalaninya dengan sikap yang tenang. 

c. Berani Mengambil Setiap Resiko Yang Ada 

Resiko akan selalu ada dalam setiap pilihan atau keputusan yang 

anda ambil, maka dari itu anda harus selalu berani menghadapi 

resiko apapun yang mungkin terjadi pada usaha anda. Resiko yang 

mungkin terjadi itu misalnya kecelakaan, kerugian, dan kegagalan. 

Semua itu harus selalu anda hadapi, karena dalam berbisnis 

semakin tinggi resikonya maka keuntungannya pun akan semakin 

besar. 

d. Berjiwa Pemimpin 

Ini juga menjadi modal utama anda dalam mendirikan suatu 

perusahaan karena di sini anda menjadi pemimpinnya. Jika terjadi 

suatu persoalan atau masalah yang tiba-tiba muncul, anda harus 



sigap berada di depan untuk menghadapinya dan berusaha 

memecahkannya tanpa membebankan orang lain. 

e. Selalu Berorientasi Ke Depan 

Seorang enterpreuner sejati harus selalu siap dalam berpikir 

bagaimana situasi ke depan serta memiliki prediksi yang tepat 

dalam mencari peluang yang baru untuk kemajuan usahanya. 

Seorang wirausaha harus memiliki literasi yang kuat dan keluasan 

wawasan untuk mengembangkan setiap ide untuk masa depan. 

f. Berorientasi Pada Hasil 

Setiap anda menjalankan tugas sebagai seorang wiraswasta, maka 

anda harus selalu berorientasi pada setiap hasil yang ada. Ini juga 

penting karena setiap hambatan yang mungkin muncul tidak akan 

membuat anda menyerah tapi anda akan merasa tertantang 

sehingga hasilnya pun sesuai dengan yang sudah direncanakan. 

 

3.3. Karakteristik Wirausaha 

a. Memiliki Sifat Jujur 

Kejujuran Adalah Hal Utama Dalam Memulai Usaha Atau Menjadi 

Seorang Wirausahawan Yang Sukses. Karena Kejujuran Ini Sama 

Halnya Dengan Amanah Yang Diberikan Pada Anda Sebagai 

Pemimpin Dari Karyawan Atau  Konsumen Anda. Jujur Dalam 

Segala Hal Yang Terjadi Dalam Pekerjaan Yang Anda Lakukan Dan 

Tidak Berbuat Licik. 

b. Selalu Disiplin 

Ingatlah bahwa anda tidak memiliki atasan yang akan menegur jika 

anda telat datang ke tempat kerja atau saat anda lalai dalam 

bertugas. Maka kedisiplinan menjadi yang utama dalam pekerjaan 

anda di bidang wirausaha ini. disiplin merupakan sifat dasar dalam 

menggerakan motivasi dan semangat dalam menjalankan usaha 

dan pekerjaannya. 

 

 

c. Kreatif Dan Inovatif 

Kreatifitas adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan 

sesuatu yang berbeda, jika anda memiliki kreatifitas yang tinggi 

maka usaha yang anda jalankan pun akan menarik minat 



masyarakat sehingga menimbulkan keuntungan bagi usaha anda. 

Sedangkan inovatif adalah sebuah terobosan baru dan seorang 

wirausaha harus memiliki terobosan-terobosan baru dan 

meninggalkan cara-cara lama dalam suatu pekerjaan. 

d. Memiliki Komitmen Tinggi 

Mulailah dengan berkomitmen pada diri anda sendiri dengan 

memegang teguh prinsip yang jelas dan pasti saat anda akan 

memulai menjalankan usaha. 

e. Mandiri Serta Realistis 

Tidak menggantungkan keputusan pada orang lain tapi memutuskan 

segala sesuatu yang terjadi oleh diri sendiri. Sikap mandiri dan 

realistis ini harus dimiliki oleh seorang wirausaha agar dapat 

menjalani setiap usaha yang sedang digelutinya. 

f. Memiliki Keterampilan Personal 

Setiap wirausaha harus mau dan mampu mencari dan menangkap 

setiap peluang yang akan menguntungkan usahanya. Ia harus 

memanfaatkan setiap peluang yang ada, mau berkomunikasi 

dengan siapapun, dan menangani setiap usaha dengan terencana 

serta mampu bekerja sama dengan berbagai pihak yang akan 

menguntungkan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATIHAN : 

1. Ada beberapa pola pikir dalam kewirausahaan dalam suatu 

usaha yang dilakukan, Jelaskan minimal 3 yang anda ketahui! 

2. Sebutkan ciri-ciri wirausaha 



3. Sebutkan karateristik wirausaha 

4. Jelaskan menurut pendapat anda tentang pesaing dalam 

berwirausaha! 

TUGAS : 

1. Jelaskan pendapat anda, apa saja faktor-faktor yang 

menyebabkan kegagalan wirausaha 

2. Sebutkan dan jelaskan karakteristik seorang wirausahaan 

menurut David (1996) 
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PELAKSANAAN IDENTIFIKASI PELUANG 

 



4.1. Pengertian Peluang 

Peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang 

seharusnya di ambil atau dimanfaatkan bagi seseorang wirausahawan 

mendapat keuntungan.  

 

4.1.1. Pengertian Peluang Usaha Menurut Para Ahli 

Menurut Arif F. Hadiparanata 

Peluang usaha merupakan sebuah resiko yang harus diambil dan dihadapi 

untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungannya 

dengan finansial. 

Menurut Thomas W. Zimmerer 

Peluang usaha merupakan sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas dan 

inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang 

dihadapi setiap hari. 

Menurut Robbin and Coulter 

Peluang usaha merupakan sebuah proses yang melibatkan invidu atau 

kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk 

menciptakan suatu nilai tumbuh guna memenuhi sebuah kebutuhan 

tanpa memperhatkan sumber daya yang digunakan. 

 

4.1.2. Ciri-Ciri Peluang Usaha 

Ada beberapa ciri peluang dalam suatu usaha yaitu : 

a. Peluang itu orisinil dan tidak meniru. 

b. Peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, 

dan kebutuhan pasar dimasa yang akan datang. 

c. Benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan 

lama. 

d. Tingkat visibilitas (kelayakkan usaha) benar-benar teruji untuk 

dilakukan riset dan trial. 

e. Bersifat ide kreatif dan inovatif bukan tiruan dari orang lain. 

f. Ada keyakinan untuk mewujudkannya. 

g. Ada rasa senang dalam menjalankannya. 

 

4.1.3. Peluang Usaha Baru 

Peluang usaha baru adalah sebuah ruang kreasi yang 

independent dan mandiri. Dan bukanlah sebuah kegiatan yang ikut-



ikutan demi mengikuti sebuah trend dan gaya hidup semata. Seorang 

wirausahawan harus memiliki pemikiran kreatif dan inovatif untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal supaya tidak ada kendala dalam 

membuka usaha dan pemilihan bisnis yang tepat dengan modal yang 

dimiliki oleh calon wirausahawan. 

 

4.1.4. Unsur-Unsur Peluang Usaha Baru 

a. Lihat karakter usaha Anda dan sesuaikan dengan karakter pribadi 

Anda Anda perlu mengenali karakter bidang usaha Anda. 

Tujuannya adalah untuk melihat apakah karakter dasar Anda 

sesuai dengan karakter usaha Anda. 

b. Lihat apakah Anda menyukai usaha tersebut Merupakan syarat 

mutlak bahwa seseorang harus menyukai usaha yang akan 

digelutinya. Kenyataan menunjukkan bahwa rasa suka pada usaha 

akan membuat seseorang lebih giat, tekun, dan pantang menyerah 

dalam menjalankannya sehingga nantinya akan membuahkan hasil 

yang baik.  

c. Lihat apakah Anda mampu menjalankan usaha tersebut Sangat 

penting bagi kita untuk mengukur kemampuan diri dengan tujuan 

untuk melihat apakah kita mampu menjalankan usaha tersebut.  

 

4.1.5. Sumber Peluang Usaha 

Ada beberapa sumber dalam peluang usaha yang harus dimiliki 

seorang wirausaha, yaitu : 

a. Cita-Cita 

Peluang bisa muncul dari cita-cita Anda sendiri. Bila keinginan 

Anda untuk menjadi seorang pengusaha sangat kuat, maka Anda 

akan melihat peluang-peluang di hampir semua bidang. 

b. Tekanan 

Bila seseorang menghadapi tekanan maka banyak gagasan yang 

mucul. Tekanan bisa datang dari luar, bisa pula diciptakan oleh diri 

sendiri. 

 

c. Kecenderungan Pasar 



Mengamati kebutuhan konsumen di pasar dapat menimbulkan 

peluang usaha. Contoh, kecenderungan sebagian orang akan 

belanja langsung ke pabrik dengan harga murah. 

d. Inovasi Baru 

Gagasan untuk menciptakan produk baru timbul karena adanya 

kebutuhan, sementara produk itu belum ada di pasaran. Apabila 

kita berhasil menciptakan produk tersebut dan dibutuhkan 

konsumen maka kita dapat menjadi yang pertama dan menguasai 

usaha tersebut (leader). 

e. Komplemen dari Produk yang ada 

Sebuah produk dapat memberikan peluang usaha dengan 

membuat produk-produk yang melengkapinya, biasanya berupa 

aksesori. 

f. Peristiwa yang digemari atau munculnya tokoh 

Suatu peristiwa bisa menimbulkan peluang baru. Contoh, adanya 

musim kompetisi sepak bola, muncul produk-produk seperti t-shirt 

yang bergambar piala, pemain sepak bola favorit, dan lain-lain. 

g. Wawasan 

Orang yang wawasannya luas, pergaulannya luas dan dia mau 

berpikir, maka akan menemukan peluang usaha. Misalnya 

seseorang yang sering melihat usaha yang dilakukan di luar negeri 

(bisa didapatkan dari media massa atau berkunjung) dan usaha 

tersebut belum ada di negaranya, ini merupakan cara untuk 

mendapatkan peluang usaha. 

h. Bahan Bacaan 

Membaca, selain menambah wawasan dan pengetahuan, juga 

bisa menimbulkan gagasan yang mengandung peluang usaha. 

i. Ide yang Muncul Tiba-tiba 

Kadang kala gagasan bisa muncul tiba-tiba, di mana saja dan 

kapan saja. Tetapi tidak banyak orang yang bisa mewujudkan 

gagasan menjadi usaha nyata yang membawa keuntungan. Ide-ide 

yang tiba-tiba muncul bisa menjadi suatu peluang usaha. 

 

 

 

4.2. Analisis Peluang Usaha 



a. Analisis peluang usaha berdasar jenis produk/jasa 

1. Minat sesorang, misalnya berminat dalam dunia perdagangan, 

jasa atau bidang lainnya 

2. Modal, apakah sudah tersedia modal awal atau belum, baik 

dalam bentuk uang maupun barang/mesin 

3. Relasi, apakah ada keluarga atau teman yang sudah terlebih 

dahulu menekuni usaha yang sama. 

b. Analisis peluang usaha berdasar minat dan daya beli konsumen 

Untuk mengetahui besar-kecilnya minat masyarakat terhadap usaha 

yang kita dirikan, kita bisa melakukan observasi dengan cara: 

1. Mengadakan pengamatan langsung ke pasar 

2. Melakukan wawancara 

3. Memberikan angket untuk diisi oleh calon konsumen 

 

4.3. Pemanfaatan Peluang Usaha 

a. Melakukan riset pasar 

b. Mempersiapkan dan menyusun rencana 

c. Patuh terhadap aturan 

d. Strategi pemasaran yang tepat sasaran 

Sebelum anda memulai usaha, anda juga harus mempertimbangkan hal 

penting dalam memulai usaha. Seperti : 

1. Jenis usaha 

2. Jenis produk 

3. Target konsumen 

4. Lingkungan 

5. Legalitas 

6. Beresiko kecil 

7. Modal 

 

4.4. Masalah Peluang Usaha 

a. Ketakutan akan kegagalan 

b. Terbiasa dengan posisi nyaman 

c. Belum bisa focus 

d. Kurangnya obyektivitas 

e. Kurangnya kedekatan dengan pasar 

f. Pemahaman kebutuhan teknis yang tidak memadahi 



g. Kurangnya diferensiasi produk 

h. Pemahaman terhadap masalah-masalah hukum yang tidak 

memadahi 

 

4.5. Solusi Peluang Usaha 

a. Mempertahankan sikap obyektivitas dan selalu mencari gagasan 

bagi produk atau jasa. 

b. Dekat dengan segmen pasar yang ingin dimasuki. 

c. Memahami persyaratan teknis dari produk atau proses. 

d. Menelusuri secara mendetail kebutuhan finansial bagi 

pengembangan dan produksi. 

e. Mengetahui kendala hukum yang diterapkan pada produk atau jasa. 

f. Menjamin bahwa produk atau jasa menawarkan keuntungan tertentu 

yang membedakannya dari pesaing. 

g. Melindungi gagasan kreatif melalui hak paten, hak cipta, merek 

dagang dan merek jasa. 

 

4.6. Perbedaan Peluang dan Ide 

Peluang mengacu pada waktu atau situasi yang menguntungkan untuk 

melakukan sesuatu sedangkan ide merujuk pada pemikiran atau saran 

tentang tindakan yang mungkin dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATIHAN : 

1. Jelaskan pengertian Peluang menurut anda ketahui! 



2. Jelaskan pengertian peluang usaha menurut Arif F. Hadipranata! 

3. Jelaskan ciri-ciri peluang usaha menurut anda! 

4. Jelaskan analisis peluang usaha berdasarkan jenis produk/jasa! 

TUGAS : 

1. Jelaskan cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi peluang usaha! 

2. Jika anda adalah seorang wirausahaan bagaimana anda melihat peluang 

usaha, Jelaskan ! 

3. Berikan contoh bagaimana anda membuat suatu produk untuk digunakan 

sebagai peluang usaha. 
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MEMETAKAN PELUANG MENGGUNAKAN MIND MAP 

 

Mind Mapping dapat diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk 

menghubungkan konsep permasalahan tertentu dari cabang membentuk kolerasi 

konsep menuju suatu pemahaman dan hasilnya dituangkan langsung untuk mudah 

dimengerti oleh pembuatnya. Sehingga, tulisan yang dihasilkan merupakan gambaran 

langsung cara kerja pikiran dan koneksi di dalam otak.  

Mind mapping akan memudahkan sesorang dalam memahami dan 

mendeskripsi kan suatu hal atau materi yang sulit. Orang yang membaca pun akan 

jadi lebih fokus pada poin pentingnya dan dapat menyimpulkannya ke dalam konsep 

yang lebi sederhana. 

 

Manfaat Mind Mapping 

Berikut ini, beberapa manfaat metode pencatatan menggunakan mind mapping. 

 Tema utama terdefinisi dengan sangat jelas karena dinyatakan ditengah. 

 Level keutamaan informasi teridentifikasi dengan baik. Informasi yang memiliki 

kadar kepentingan lebih diletakkan dengan tema utama. 

 Mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci. 

 

 



Cara Membuat Mind Mapping 

Mind map merupakan alat berpikir kreatif yang mencerminkan cara kerja 

otak secara alami. Mind map ini memungkinkan otak untuk menggunakan semua 

gambar dan asosiasi dalam pola radial dan jaringan sebagaimana otak dirancang. 

Berikut beberapa hal yang penting dalam membuat peta pikiran: 

 Pastikan tema utama terletak ditengah-tengah. 

 

 

 Dari tema utama, tentukan cabang utama yang masih berkaitan dengan tema 

utama. 

 

 

 Tentukan Sub Topik sebagai “ranting” yang diambil dari cabang utama. 

 

 

 Secara kreatif gunakan gambar, simbol, kode, dan dimensi seluruh peta 

pikiran Anda. 



 Gunakan garis untuk menghubungkan antara Topik Sentral dengan Topik 

Utama dan Sub Topik. 

 Kembangkan Mind Map sesuai gaya Anda sendiri. 

 

 

LATIHAN : 

Buatlah sebuah Mindmap menurut pemikiran anda masing-masing dan uraikan 

di depan kelas maksud dan tujuannya. 

TUGAS : 

1. Berikan contoh mind map paragraf 

2. Jelaskan cara-cara membuat Mind Mapping 
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PENGENALAN BUSINESS MODEL CANVAS 

PENGERTIAN 

Business Model Canvas (BMC) adalah kerangka kerja yang dikenal banyak 

untuk mendefinisikan model bisnis startup. Business Model Kanvas disusun dengan 

tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis 

sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa 

diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. 

Bisnis model kanvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa 

visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan 

oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model 

Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah 

framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang 

terdapat dalam sebuah model bisnis. Jika dilihat sepintas, sebenarnya alur model 

bisnis kanvas nampak cukup sederhana. Secara garis besar, alurnya mengalir dari 

satu elemen bisnis menuju elemen penting berikutnya. Berikut adalah sembilan 

elemen yang terdapat dalam bisnis model kanvas. 

1. Customer Segments (Segmentasi Konsumen) 

Elemen pertama yang harus Anda miliki dalam memulai bisnis model kanvas ini 

adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. 

Misalnya, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan 2 produk untuk 

memenuhi kebutuhan 2 segmen pelanggan yang berbeda, atau ada 2 stasiun 

televisi yang menyajikan 2 acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan 

yang berbeda. 

2. Value Proposition (Proposisis Nilai Konsumen) 

Ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk, apa saja sesungguhnya 

poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi 

customer segment-nya. Hal ini menjadi kesempatan bagi Anda untuk 

menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan 

bisnis yang lain. 

3. Channels (Saluran) 

Channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda 

sampai hingga kepada konsumen. 



 

Melalui penggunaan channels yang tepat, Anda baru bisa menyampaikan value 

propositions kepada customer segments. Jadi, cobalah pikirkan channels yang 

ingin Anda gunakan dengan baik, karena penentuan channels adalah salah satu 

elemen penting bagi keberhasilan sebuah  bisnis. 

4. Revenue Streams (Sumber Pendapatan) 

Revenue stream merupakan bagian yang paling vital, di mana organisasi 

memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal 

mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan 

baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. 

5. Key Resource (Sumber Daya) 

Key resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar 

sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk 

mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari 

pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses 

operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. 

6. Customer Relationship (Hubungan Konsumen) 

Ini merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan 

pelanggannya. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak 

mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang 

baik. 

7. Key Activities (Aktivitas yang Dijalankan) 

Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas 

bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah 

menghasilkan proposisi nilai. 

8. Key Partnership (Kerjasama) 

Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan 

lainnya. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan 

efektivitas dari key activites yang telah dibuat. Tak ada salahnya menjalin 

hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. 

9. Cost Structure (Struktur Biaya) 

Elemen terakhir yang tak kalah pentingnya dengan kedelapan elemen lainnya 

adalah struktur pembiayaan bisnis. Mengelola biaya secara efisien akan 

membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko 



kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk 

pelanggan. 

Lingkungan bisnis sekarang adalah lingkungan yang kompetitif, cepat 

berubah, danlingkungan yang semakin sulit untuk perusahaan terutama untuk 

membuatkeputusan bisnis. Perusahaan dihadapkan dengan informasi baru tentang 

teknologi informasi,siklus hidup produk yang lebih pendek, pasar global, dan 

persaingan ketat. Dewasa iniperusahaan juga harus mengelola ingkungan, saluran 

distribusi, rantai pasok, implementasi TIyang mahal, kemitraan strategis, dan harus 

fleksibel untuk bereaksi dengan perubahan pasar.Yang mengherankan, konsep dan 

perangkat lunak yang membantu manajer memfasilitasiKeputusan bisnis di 

lingkungan yang sulit ini masih langka. Tidak ada alat perangkatlunak yang berguna 

untuk menilai, memahami, mengukur, mengubah, berkomunikasi, ataubahkan 

mensimulasikan model bisnis (Osterwalder, 2004). Banyak manajer tidak mengerti. 

Bagaimana sebenarnya konsep bisnisnya, atau dengan kata lain, manajer 

tersebut tidak memilikipemahaman intuitif tentang model bisnis perusahaannya 

meskipun model bisnis inimemengaruhi semua keputusan penting. Dalam banyak 

kasus, manajer jarang berkomunikasidengan cara yang jelas dan sederhana (Linder 

dan Cantrell, 2000). Oleh karena itu, akan menarikTersedia satu set alat yang 

memungkinkan pelaku bisnis untuk memahami model bisnismereka dan unsur-unsur 

yang ada di dalam model bisnis mereka sehinggan mereka denganmudah 

mengkomunikasikan model bisnis perusahaannya kepada orang lain dan 

membiarkanmereka untuk saya ngubah dan menjadi rmain-main dengan model 

bisnistersebut sekaligus belajarmengenai peluang bisnis (Osterwalder, 2004). 

Dalam bukunya yang berjudul “ 

Business Model Generation ”  

 (2010), Osterwalder dan Pigneurmembuat kerangka model bisnis yang 

berbentuk kanvas dan terdiri dari sembilan kotakyang berisikan elemen-elemen yang 

saling berkaitan. 

 Menurut Osterwalder dan Pigneur (2010),model bisnis kanvas adalah 

sebuah model bisnis yang menggambarkan dasar pemikiran tentangbagaimana 

sebuah organisasi atau perusahaan menciptakan, menyerahkan, dan 

menangkapnilai. Dewasa ini, tidak ada kepastian mengenai konsep model bisnis. 

Maka dari itu, konsepmodel bisnis kanvas merupakan konsep yang dapat menjadi 

bahasa bersama yangmemungkinkan untuk menggambarkan dan memanipulasi 



model bisnis untuk membuatalternatif kebijakan strategi yang baru.Model bisnis 

kanvas digambarkan melalui sembilan blok bangunan dasar yang menunjukkanlogika 

bagaimana sebuah perusahaan memerintah untuk menghasilkan uang. Sembilan 

blok inimencakup empat bidang utama bisnis yaitu pelanggan, penawaran, 

infrastruktur, dan kelayakankeuangan. Kesembilan blok bangunan dasar yang 

digunakan untuk penggambaran model bisnis kanvas adalah : 

1. Segmen pelanggan 

Pasar terdiri dariberbagai macam pembeli yang membeli suatu produk 

sesuaidengan keinginan, sumber daya, lokasi, dan kebiasaan membeli. Karena 

masing-masingmemiliki kebutuhan dan keinginan yang unik, masing-masing 

pembeli merupakan pasarpotensial individu. Oleh karena itu penjual idealnya 

mendesain program pemasarannyaterbatas bagi masing-masing segmen pasar 

tersebut, namun tidak semua kumpulanpelanggan dapat disebut sebagai 

segmen pasar. Suatu kelompok pelanggan dapat disebutsebagai segmen pasar : 

a. Memerlukan pelayanan (proposisi nilai) yang disebabkan karena 

permasalahandan kebutuhan secara khusus. 

b. Dicapai dan dilayani dengan saluran distribusi (saluran) yang berbeda. 

c. Perlu pendekatan (hubungan pelanggan) yang berbeda. 

d. Memberikan profitabilitas yang berbeda. 

e. Kemampuan bayar yang berbeda sesuai dengan persepsi terhadap nilaiyang 

mereka terima 

Secara umum, segmen pasar terdiri dari kelompok pelanggan yang 

memilikiseperangkat keinginan yang sama (Kotler, 2005). Pelanggan adalah jantung 

dari setiapmodel bisnis. Tanpa adanya pelanggan, tidak ada satupun perusahaan 

yang dapatbertahan dalam jangka waktu yang lama. Dalam rangka memenuhi 

kepuasan pelanggan,perusahaan mengelompokkan pelanggan-pelanggan ke 

beberapa segmen yang berbedaberdasarkan ke butuhan, topik perilaku, dan lain-

lain.Model bisnis dapatditerapkan dalam berbagai perusahaan baik kecil maupun 

besar. 

Ada bermacam-macam tipe dalam segmentasi pasar antara lain : 

1. Pasar Terbuka (Pasar umum ) 

Model bisnis yang segmentasi pasarnya merupakanpasar umum atau 

pasarterbuka tidak mengelompokkan pelanggan dalam berbagai kelompok atau 

segmenkhusus. Di sini, perusahaan beranggapan bahwa semua orang adalah 



pelanggan. Proposisi nilai (nilai tambah yang diberikan kepada para pelanggan), 

saluran  (saluran Untuk menjadi rhubungan de ngan para pelanggan), Dan 

hubungan konsumen (tipe hubungan yang ingin dijalin dengan para pelanggan) 

hanya berfokus padamasyarakat umum yang memiliki kebutuhan dan masalah 

yang hampir sama. Tipemodel bisnis ini dapat ditemukan pada pelanggan alat 

elektronik. 

2. Ceruk Pasar (Pasar terbatas) 

Model bisnis yang segmentasi pasarnya merupakan pasar terbatas atau 

pasarkhusus (ceruk) ditujukan kepada segmen pasar tertentu yang spesifik 

yangbiasanya instruksi kecil dan belum terlayani dengan baik. Proposisi nilai 

(nilaitambah yang diberikan kepada para pelanggan), saluran (saluran 

untukberhubungan dengan pelanggan), dan c hubungan pelanggan (tipe 

hubunganyang ingin dijalin dengan para pelanggan semuanya melayani 

kebutuhankhusus dari pasar terbatas. Model bisnis ini umum ditemukan pada 

hubungan bisnisantara pemasok-pembeli, misalnya pabrik perak mobil 

membutuhkan bahan-bahannya dari pabrik automobil utama. 

Pemasar biasanya mengidentifikasi ceruk pasar dengan membagi-bagi 

sebuahsegmen menjadi beberapa sub-segmen atau dengan mendefinisikan 

sebuahkelompok yang mencari gabungan khusus yang berbeda dengan yang 

dicarioleh kelompok lain. Contohnya, segmen perokok berat contoh 

merekaberusaha berhenti merokok dan mereka yang tidak peduli.Ceruk pasar yang 

menarik memiliki ciri-ciri berikut: Pelanggan di pasartersebut memiliki kumpulan 

kebutuhan yang benar-benar berbeda; mereka bersediamembayar harga tambahan 

kepada perusahaan yang paling memuaskan kebutuhanmereka; ceruk itu tidak 

mungkin menarik para pesaing lain; perusahaan pengisi cerukmendapatkan spesialis 

melalui spesialis; dan ceruk memilikiukuran,laba, serta potensi pertumbuhan yang 

memadai. 

3. Pasar Tersegmentasi (Tersegmentasi ) 

Model bisnis yang segmentasi pasarnya merupakan tersegmentasi  

mengelompokkan pelanggan dalam berbagai segmen yang memiliki 

kebutuhannyamaupun masalah yang berbeda.  Proposi nilai (nilai tambah yang 

diberikankepada para pelanggan), saluran (hubungan untuk berhubungan 

dengan parapelanggan), dan hubungan konsumen (tipe hubungan yang ingin 

dijalin denganpara pelanggan) tak terkalahkan dengan segmen 



pasarnya.Segmentasi pasar merupakan pengelompokkan individu (pelanggan) 

menjadibeberapa kelompok (segmen) dimana individu yang berada dalam satu 

segmenmemiliki ciri-ciri atau perilaku yang relatif sama (homogen) dibandingkan 

individupada kelompok lain (Kotler, 2003). Ada beberapa pendekatan yang 

digunakan untukmelakukan segmentasi pasar, yaitu demografi, geografi, dan 

psikografi. Pendekatandemografi termasuk usia, jenis kelamin, pekerjaan, 

pendidikan, dan pendapatan.Pendekatan geografi cenderung membagi 

pelanggan berdasarkan wilayah tempattinggal, sedangkan pendekatan psikografi 

termasuk gaya hidup, sikap-sikap, danminat pelanggan (Airlangga, 2011).4. 

4. Diversifikasi Pasar (Diversifikasi ) 

Model bisnis yang segmentasi pasarnya merupakan terdiversifikasi  

mengelompokkanpelanggan dalam berbagai segmen yang memiliki tidak peduli 

dalam halpermasalahan dan kebutuhannya. Kedua atau lebih segmen pelanggan 

inimemiliki kebutuhan yang sama, tetapi akan berbeda interaksinya.Dengan 

adanya diversifikasi pasar, volume pasar juga akan semakin luas. 

Bahkan,mungkin dapat menciptakan pasar-pasar baru. Misalnya, pada tahun 

2006,Amazon.com memutuskan untuk diversifikasi bisnis ritel yang selama ini 

digelutinya dengan cara menjual jasa layanan “ komputasi awan ”Yaitu jasa 

layanan yang bergerak di bidang penyimpanan online dan server. Hal ini 

menyebabkanamazon.com harus memulai bisnisnya dengan segmentasi pasar 

yang berbeda yangmemiliki nilai tambah yang sangat berbeda pula. 

5. Multipasar (Platform Multi-sisi) 

Beberapa organisasi melayani dua atau lebih pelanggan yang memiliki 

hubungansatu sama lain atau saling berkaitan (pasar multiside). Misalnya, 

perusahaan yangbergerak di bisnis surat kabar membutuhkan kebutuhan yang 

banyak untuk menarikperhatian pengiklan. Disisi lain, perusahaan juga 

membutuhkan pengiklan untukmembiayai produksi dan distribusi. Kedua 

segmen ini dibutuhkan untuk membuatmodel bisnis perusahaan ini. 

 

 

 

 

 

 



LATIHAN : 

1. Berikan contoh bisnis model canvas bisnis makanan 

2. Apa perbedaan bisnis model canvas dengan proposal bisnis 

3. Sebutkan dan Jelaskan bermacam-macam tipe dalam segmentasi pasar 

 

TUGAS  

1. Buatlah sebuah konsep / artikel model bisnis kanvas yang bergerak di bidang 

perikanan khususnya bidang olahan hasil perikanan ! 
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MENDESAIN IDE BERNILAI TAMBAH 

 

Pengertian Ide Menurut Para Ahli 

Menurut kamus Webster, ide adalah suatu pemikiran, konsep, gambaran 

mental, yang terkadang bersifat imaginer tanpa ada hubungannya dengan realitas. 

Ide, adalah apa saja yang terlintas dalam pikiran kita pada saat kita mencari suatu 

solusi. Ide bisa datang dalam bermacam-macam bentuk, text atau kata-kata, 

gambaran atau bayangan, lagu, warna, styleatau gaya, dan lain-lain. Ide adalah 

modal utama bagi para desainer dalam mencari solusi untuk masalah desain yang 

dihadapinya. Ide dapat mengubah sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang 

kompleks, sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, yang bagus menjadi sangat indah. 

Salah satu sumber ide adalah imajinasi. Imajinasi, menurut Jack Stoops dan 

Jerry Samuelson, adalah kekuatan dari dalam diri kita yang memperbolehkan kita 

untuk mengalami apa yang telah kita alami, apa yang akan kita alami, dan apa yang 

tidak akan kita alami; imajinasi dapat menembus batasan ruang, waktu dan realitas. 

Imajinasi dapat membawa kita ke alam fantasi melalui dunia mimpi, yang 

sebenarnya adalah cermin dari keinginan dan pemikiran kita yang paling dalam. Kita 

tidak harus tidur dan bermimpi terlebih dahulu untuk dapat memperoleh imajinasi, 

tetapi kita juga dapat berimajinasi dalam dunia sadar. Imajinasi sangatlah penting 

bagi seorang seniman, baik seni murni maupun seni terapan, karena imajinasi tidak 

semata-mata gambaran yang hanya berupa illusi, namun imajinasi dapat 

membuahkan ide di dalam pikiran kita.  

Setiap manusia lahir dengan kemampuan untuk berimajinasi, seperti 

dikatakan oleh Rudolph Arnheim dalam bukunya yang berjudul Art and Visual 

Perception, "Visual Imagination is a universal gift of the human mind”. Pada saat 

anak-anak mulai mengenali bentuk dan warna, mereka mulai mencoba untuk 

mengenali bentuk-bentuk lain yang telah mereka lihat dan merepresentasikannya 

sesuai dengan imajinasi mereka. Gambar 1, adalah sekumpulan gambar representasi 

manusia oleh anak-anak. Gambar-gambar tersebut tidak realistik, tetapi 

menggambarkan apa yang mereka lihat; kaki, tangan, kepala mata, yang 

digabungkan sedemikian rupa sehingga membentuk bentukan baru dari manusia 

sesuai dengan imajinasi mereka. Imajinasi-imajinasi visual seperti ini memperkaya 



kita dengan penciptaan bentuk baru setiap saat, dengan demikian imajinasi dapat 

juga diartikan sebagai proses pembuatan suatu image (gambaran).  

Bagian dari imajinasi yang juga banyak menghasilkan suatu ide dan 

bentukan baru adalah tehnik asosiasi. Kit Hinrichs, seorang desainer dari Pentagram 

Design Incororation percaya bahwa kebebasan berasosiasi akan membuka semua 

jendela kreatifitas dan ide-ide kreatif akan bermunculan dari segala arah. Leonardo 

Da Vinci, seorang pelukis terkenal, menyiramkan cat ke arah kanvas dan 

membiarkannya untuk dilihat bentukan yang terjadi. Baru kemudian Leonardo 

mengasosiasikan bentuk-bentuk yang dia lihat pada kanvas dalam pembentukan 

sebuah komposisi dan bentukan baru. Seorang anak kecil memandang ke awan dan 

berkata bahwa mereka melihat seekor beruang, seekor biri-biri, dan sebagainya. 

Leonardo Da Vinci menyarankan latihan untuk mengasosiasikan sesuatu objek di 

awan untuk meningkatkan kemampuan dalam menciptakan ide baru. Ada lima 

strategy yang membantu kita bermain-main dengan daya imajinasi kita untuk 

memancing ide-ide baru melalui pembentukan bentuk baru, yaitu seleksi, alteration 

(perubahan), spontanitas, abstraksi, gambaran tak berbentuk. 

Desain adalah produk, atau solusi visual yang mempunyai fungsi dan nilai 

aesthetic. Berbeda dengan seni murni yang lebih terfokus pada keindahan semata-

mata, desain (seni terapan) lebih berfokus pada ke-efektifan desain tersebut dalam 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam buku Graphic Design Processes, Kenneth 

J. Hiebert menyebutkan bahwa tujuan utama dari sebuah desain adalah untuk 

melayani masyarakat melalui bidang komercial dan kultural. Dengan demikian, maka 

sebuah desain ada karena adanya anggota masyarakat yang membutuhkannya.  

Desain tidak lahir begitu saja seiring dengan permintaan kebutuhan 

mayarakat, meskipun ide yang mendasari sebuah desain dapat datang secara intuitif, 

namun pengembangan ide tersebut untuk menjadi sebuah desain yang estetis, 

fungsional dan komunikatif memerlukan proses dan pemikiran yang lebih lanjut 

Mengutip Christine Suharto,BFA dalam journal Nirmana, volume 1, "... desainer 

komunikasi visual juga harus mempunyai kemampuan untuk menganalisa suatu 

masalah, mencari solusi masalah tersebut dan mempresentasikannya secara visual." 

Dengan kata lain, seorang desainer harus dapat men-visualisasikan ide solusinya 

dalam bentuk visual yang dapat dimengerti dan digunakan oleh masyarakat. Suatu 

proses yang dalam dunia desain disebut sebagai 'problem solving' atau pemecahan 

masalah; diperlukan untuk membentuk dan memoles ide-ide tersebut sehingga 



dapat dinikmati dan dimengerti oleh 'target audience'. Jinggle dari iklan sabun Wing 

yang berbunyi "..sudah bersih ....", ditampilkan oleh artis Tatang yang sedang 

membersihkan rumah dengan menggunakan sepatu roda, memberikan impact yang 

cukup kuat pada masyarakat. Jinggle yang sama apabila dikemas dan dipresentasikan 

dengan cara yang berbeda akan memperoleh tanggapan yang berbeda pula dari 

masyarakat. Jadi, baik ide maupun proses desain mempunyai kedudukan yang sama 

pentingnya dalam lahirnya sebuah desain. Ide sebagai bahan pokok, dan proses 

desain adalah alat pengolahnya. Tanpa polesan yang cermat, ide yang bagus tidak 

akan dapat berhasil dan tanpa ide yang kreatif, polesan yang sangat sempurna akan 

tampak biasa. 

 

PROSES DESAIN 

Pada buku Design Dialog, dikatakan bahwa desain adalah sebuah proses dan 

juga produk atau solusi dari sebuah masalah. Proses desain dapat juga disebut 

sebagai visual problem solving yang mencakupi penciptaan, pengorganisasian dan 

pengevaluasian dalam menghasilkan sebuah karya. Desain dapat juga dilihat sebagai 

suatu produk atau solusi visual yang mengandung nilai estetik. Contoh dalam desain 

komunikasi visual adalah pembuatan tanda atau rambu penunjuk arah. 

 

KESIMPULAN 

Sebuah brosur, papan reklame, signage, iklan dan lain sebagainya adalah 

sebuah solusi dari suatu masalah desain yang merupakan hasil akhir dari sebuah 

proses pemikiran yang cukup panjang. Dari pencarian sebuah ide, sampai bentuk 

produk akhir, sebuah desain melewati beberapa langkah yang terus memperbaiki 

dan mengembangkan ide dasar dari desain menjadi sebuah final desain dengan 

konsep yang kuat. Untuk menghasilkan sebuah desain final dengan konsep yang kuat 

dengan pengembangan yang maksimal, maka sangat penting untuk sebuah ide 

melalui proses problem solving. Proses problem solving menawarkan langkah-

langkah yang mengontrol dan memastikan ide dipoles dan dipoles lagi serta 

dikembangkan secara maksimal. Desain dapat bermula dari ide yang sangat 

sederhana, melalui proses desain dan problem solving, maka ide tersebut dapat 

memberikan solusi yang mengagumkan bagi sebuah masalah desain. 

Ide sebagai bahan pokok sangatlah penting untuk digali. Setiap manusia 

lahir dengan kemampuan untuk menciptakan dan menghargai seni, oleh sebab itu 



setiap manusia mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan ide. Dengan latihan 

yang rutin dan beberapa cara yang disarankan di atas dalam membantu proses 

pencarian dan penggalian ide, maka dapat diperoleh sebuah ide yang kreatif. Proses 

desain, melalui proses problem solving adalah sarana untuk memoles dan 

mengembangakan sebuah ide menjadi sebuah solusi. Ide dan solusi yang kreatif 

adalah ide dan solusi yang tepat sasaran, mempunyai nilai estetis, dan original. Bagi 

desain komunikasi visual ditambahkan bahwa ide yang dan solusi yang kreatif 

haruslah dapat berkomunikasi dengan tepat kepada target yang yang dituju. Ide 

tidak dapat berkembang tanpa melalui sebuah proses desain, dan desain tidak ada 

tanpa diawali oleh sebuah ide. 

 

 

LATIHAN : 

1. Jelaskan pengertian Desain 

2. Jelaskan tujuan utama dari sebuah desain menurut Kenneth J. Hiebert  

3. Jelaskan bagaimana proses desain 

 

TUGAS : 

1.  
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PEMBUATAN IDE BISNIS KREATIF 

 

Penciptaan Proses Pembuatan Ide Bisnis Kreatif 

Penciptaan adalah proses yang terpenting dalam proses pemecahan 

masalah (problem solving) karena penciptaan merupakan proses pembuatan sesuatu 

dari tidak ada menjadi ada. Baik seni murni maupun seni terapan, keduanya 

mengalami suatu proses dan ada berdasarkan suatu alasan tertentu. Seni murni 

lebih dipengaruhi oleh ego sang seniman dan berfokus pada keindahan. Gaya dan 

emosi sang seniman sangat terlihat dalam setiap karyanya. Ide dapat berkembang 

dan berganti arah sesuai dengan keinginan dan perasaan seniman yang 

bersangkutan.  

Pada seni terapan, konsep yang memenuhi kebutuhan masyarakat (form to 

function) dan permintaan klien lebih diutamakan. Ide, sebagai bahan pokok, 

memberikan sumbangannya terbesar pada tahap ini. Dalam desain komunikasi visual 

tahap penciptaan dimulai dengan permintaan klien untuk sebuah desain. Apa yang 

akan dilakukan dan dibuat untuk memenuhi kebutuhan klien tersebut mulai 

dipikirkan, ide-ide yang menarik mulai dikembangkan searah dengan konsep yang 

dituju. Lahirnya ide merupakan titik awal dari proses desain. 

1. Organisasi 

Peng-organisasian adalah proses desain dimana desainer mengatur elemen-

elemen yang ada menjadi satu kesatuan yang komunikatif dan estetis. 

Pengorganisasian dapat juga dianggap sebagai proses pembuatan layout dan 

perencanaan sebuah desain. Typeface apa yang harus digunakan, bagaimana tehnik 

dan style yang diinginkan, jenis material, komposisi, gambar apa yang digunakan, 

warna, dan sebagainya, dipertimbangkan dan diatur pada tahap ini. Proses ini 

membawa ide dan konsep menjadi sebuah solusi visual yang berbentuk desain. 

Proses peng-organisasian membuat ide dan imajinasi desainer menjadi bentuk nyata 

yang dapat dimengerti dan menarik untuk dilihat dan dibaca. 

2. Evaluasi 

Proses evaluasi bertujuan untuk menguji ke-efektifitasan sebuah ide/konsep 

yang berbentuk desain visual. Konsep adalah basis dari lahirnya sebuah desain oleh 

sebab itu sangatlakh penting untuk menguji sebuah ide dan konsep sehingga 



keduanya dapat dipastikan sejalan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat dan klien. Apakah desain tersebut dapat berkomunikasi dan berfungsi 

dengan semestinya, faktor apa yang baik, dan bagian mana yang memerlukan 

pernbaikan. Desain adalah sebuah proses, oleh karena itu maka sebuah desain selalu 

dapat diperbaiki secara terus menerus, sampai pada suatu keadaan yang memaksa 

proses evaluasi dan perbaikan tersebut untuk selesai. 

 

STRATEGI PROBLEM SOLVING 

Desain adalah jawaban atau solusi dari sebuah masalah desain. Proses 

desain adalah proses pemecahan masalah (problem solving), tidak hanya masalah 

visual dan material tetapi mulai dari masalah konsep sampai dengan pewujudan 

konsep atau ide menjadi sebuah desain. Sebuah proses dapat juga bermakna 

manipulasi dan refinement (pembetulan) yang berkesinambungan. Sebuah desain 

melewati tiga tahap proses yang sudah dibahas di atas, yaitu penciptaan, 

pengorganisasian, dan pengevaluasian.  

Untuk mendapatkan hasil yang maksimum dan effisien diperlukan sebuah 

strategi yang baik dalam proses desain. Setiap desainer harus mampu 

mengembangkan strateginya masing-masing sesuai dengan sifat dan kemampuan 

masing-masing. Berikut ini urutan langkah yang membantu desainer dalam bekerja 

secara effektif mulai dari penciptaan hingga dinyatakannya selesai sebuah desain. 

1. Mengenali Masalah 

Sebelum mengerjakan apapun, seorang desainer harus memahami betul 

permasalahan yang dihadapi. Tanpa mengetahui masalah dan batasan yang dihadapi 

dapat selalu dipastikan adanya kegagalan atau ketidak effektifitasan dalam proses 

desain nantinya. Pertanyaan yang harus dijawab untuk mengenali masalah adalah 

seperti berikut; 

 Siapakah target audience (target pengamat) ? 

 Style atau gaya yang diinginkan ? 

 Apakah ada ketentuan khisis untuk bentuk warna, ukuran, material, dan 

lain lain ? 

 Biaya yang disediakan oleh klien. 

Ketentuan dan permintaan khusus klien ini baiknya ditulis dan disimpan 

baik-baik dalam ingatan. Informasi, batasan dan pegertian masalah yang jelas 

membantu desainer dalam mencari dan mengembangkan ide-ide yang terarah 



sehingga tetap fokus dalam mencari solusi yang effektif. Penelitian Setelah masalah 

dan batasan dikenai dengan baik, maka langkah terpenting yang harus dilakukan 

adalah mencari informasi lebih dalam atau research. Langkah ini adalah langkah yang 

sangat penting dalam problem sloving karena akan menghasilkan hasil yang mantap 

dan original. Informasi yang dicari dapat berupa detail latar belakang dari 

perusahaan, pengumpulan contoh-contoh, sejarah klien, informasi tentang gaya 

yang disukai, dan lain sebagainya. Fungsi dari penelitian dan penggalian informasi ini 

adalah untuk membantu proses pencarian ide. 

2. Klarifikasi 

Pada langkah ini desainer menentukan arah dan konsep yang ditentukan, 

ide mana yang akan dikembangkan. Setelah dipilih, maka konsep yang jelas disusun 

dan informasiinformasi yang tidak berhubungan di singkirkan. Konformasi dengan 

klien sangat dibutuhkan untuk menghindari perbedaan persepsi di akhir proses. 

Beberapa thumbnail dapat dikembangkan lagi sesuai dengan konsep yang telah 

ditentukan, ide-ide baru yang menunjang konsep dapat dimasukan. 

3. Comprehensif/ Tight Tissue 

Setelah konsep telah ditentukan dan seluruh ide telah di kembangkan, maka 

dibuatlah tight tissue atau comprehensif (disingkat menjadi comp). Comp adalah 

suatu bentuk visual dari ide pemikiran desainer yang akan dipresentasikan kepada 

klien. Comphampir sama persis dengan hasil akhir.  

a. Jelas arah desainnya 

b. Jelas layout dan komposisinya. 

c. Mengikutsertakan gambaran image yang akan disertakan. 

d. Berdiri sendiri tanpa memerlukan penjelasan dari sang desainer 

Comp adalah langkah akhir dari proses problem solving. Comp menawarkan 

sebuah jawaban atau solusi terhadap masalah desain yang dihadapi. Oleh karena itu 

sangatlah penting dalam mempersiapkan comp sebaik mungkin dan se-representatif 

mungkin sehingga benar-benar dapat dimengerti oleh klien. Sebelum comp 

dipresentasikan kepada klien, sebaiknya dilakukan evaluasi (saran dan kritik dari 

orang lain atau desainer lain) untuk memastikan bahwa semua masalah sudah 

terpecahkan dengan baik. 

 

 

 



4. Produksi 

Setelah mendapatkan persetujuan dari klien, maka dimulailah proses 

pembuatan comp menjadi final produk. Bermacam-macam cara dapat ditempuh 

sesuai dengan kebutuhan dan bentuk akhir daripada solusi yang disarankan oleh 

sebuah comp. Hasil akhir dari produksi merupakan bentuk nyata dari ide dan 

imajinasi desainer yang dituangkan dalam bentuk solusi dari sebuah masalah desain. 

 

 

LATIHAN : 

1. Jelaskan bagaimana Pembuatan Ide Bisnis Kreatif 

TUGAS : 

1. Coba anda praktekkan salah satu produk Ide bisnis kreatif dan 

membuat videonya sebagai tugas. 
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PROTOTYPE 

Salah satu kaidah penting dalam Design Thinking adalah “Fail fast to succeed 

sooner” atau “Gagal cepat agar sukses lebih cepat.” Maksudnya Saat merancang 

sebuah produk, meskipun sudah dilakukan riset yang cukup, kita tidak dapat 

memastikan bahwa produk kita akan diterima oleh pasar. Satu-satunya cara untuk 

mengetahuinya adalah dengan mengujinya di pasar. Namun, sebelum kita menguji 

versi akhir dari produk kita, ada baiknya kita meluncurkan versi prototipenya terlebih 

dulu ke kalangan terbatas. Tujuannya adalah agar kita mendapatkan umpan balik 

dari pengguna segera. Perhatian terhadap kualitas yang terbaik adalah bukan 

terpaku pada produk akhirnya saja. Hal ini penting agar produk akhir yang dihasilkan 

adalah produk yang bebas cacat dan tidak ada lagi pemborosan karena produk 

tersebut dibuang atau dikerjakan ulang.  Maka sebaiknya perhatian terhadap kualitas 

produk  harus dimulai sejak awal pembuatan produk. Tahapan yang sangat penting 

dalam perencanaan awal pembuatan produk adalah pembuatan prototipe produk.  

Prototipe produk (purwa–rupa produk) adalah bentuk dasar dari sebuah 

produk merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk 

karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu 

usaha di masa mendatang. Dikatakan sebagai tahapan yang sangat penting karena 

prototipe dibuat untuk diserahkan pada pelanggan (lead–user) agar pelanggan dapat 

mencoba kinerja prototipe tersebut. Selanjutnya jika pelanggan memiliki komplain 

ataupun masukan mengenai protipe tersebut maka industri mendokumentasikannya 

untuk proses perbaikan prototipe tersebut. Sehingga menciptakan suatu sistem 

inovasi produk yang dibangun bersama-sama antara industri dan pelanggan sebagai 

upaya pemenuhan kepuasan pelanggan (customers). 

Prototipe adalah sebuah contoh atau model awal dari produk. Prototipe 

membuat ide yang abstrak menjadi bentuk nyata yang lebih kongkrit. Dalam design 

thinking, tidak cukup hanya memikirkan ide, mendiskusikan dan membicarakannya 

saja. Perlu langkah konkrit untuk membuatnya menjadi nyata. Membuat prototipe 

adalah caranya.  

Tujuan membuat prototipe bukanlah untuk menguji produk yang sudah 

selesai, tujuan membuat prototipe adalah untuk belajar. Menemukan kesalahan dan 



kegagalan sebelum produk benar-benar diluncurkan ke pasar. Teresa Torres, seorang 

Product Coach, mendefinisikan tujuan pembuatan prototipe sebagai berikut : 

“Prototype simulates an experience, with the intent to answer a specific question, so 

that the creator can iterate and improve the experience.” “Prototipe memberikan 

gambaran, untuk memberikan jawaban spesifik, sehingga penciptaan produk dapat 

diulang dan diperbaiki.” (sebelum menjadi produk akhir).”  Setidaknya ada empat 

manfaat membuat prototipe. 

1. Prototyping membantu kita berpikir. Melakukan adalah cara terbaik untuk 

berpikir. Membuat prototipe membuat kita lebih mudah memikirkan ide-ide 

untuk menyempurnakan produk Anda. 

2. Prototyping membantu kita menjawab pertanyaan. Apakah produk kita 

diminati konsumen? Layak? dan bertahan lama? 

3. Prototyping membantu kita berkomunikasi. Komunikasi terbaik adalah 

dengan menunjukkannya, bukan sekadar mengatakannya. 

4. Prototyping membantu anda membuat keputusan yang lebih baik. Umpan 

balik yang kita dapatkan dari calon pengguna membuat kita mampu 

membuat keputusan yang lebih baik. 

Metode yang direkomendasikan dalam merancang prototipe adalah Rapid 

Prototyping. Bagaimana proses melakukan Rapid Prototyping? John Krissilas di 

dalam blognya mengutip dari Jeanne Liedtka membagikan lima prinsip berikut ini.  

1. Mulai dari yang kecil dan sederhana 

2. Sebuah proyek penciptaan akan tumbuh dengan adanya pembuatan 

prototipe secara berulang sejak sejak dini. Ini akan memberi ruang bagi Anda 

untuk mendapatkan ide-ide baru untuk menyempurnakan produk Anda. Ini 

juga akan memberi kesempatan calon pengguna untuk berkontribusi dan 

melengkapi produk Anda dengan masukan dari mereka. 

3. Rancang kisah yang ingin Anda ceritakan 

4. Visualisasikan konsep Anda dalam bentuk gambar. Gunakan kata sesedikit 

mungkin. Tambahkan detail seiring berjalannya waktu. Teknik storyboarding 

akan bermanfaat di sini. 

5. Tunjukkan, jangan katakan 

Buat prototipe-nya terlihat nyata dengan gambar mock up, model fisik, dan 

pengalaman nyata. Visualisasikan beberapa opsi. Beri ruang bagi calon pengguna 

untuk memilih.  



Tujuan prototipe adalah untuk mendapatkan umpan balik. Jangan berdebat 

dan mempertahankan diri saat orang lain memberi masukan terhadap umpan balik 

Anda. Biarkan mereka mevalidasi produk Anda. Jangan berikan otoritas validasi ke 

orang yang menciptakannya.  

Peluang lain dari pembuatan prototipe adalah melibatkan calon konsumen 

dalam proses desain produk kita. Istilah keren untuk hal ini adalah Customer Co-

Creation. Dengan demikian mereka merasa memiliki produk ini. Mereka merasa 

menjadi bagian dari produk ini.  

Sebagai bentuk dasar produk, prototipe memiliki bagian yang ukuran dan 

bahan sama seperti jenis produk yang akan dibuat tetapi tidak harus difabrikasi 

dengan proses sebenarnya ditujukan untuk pengetesan untuk menentukan apakah 

produk bekerja sesuai desain yang diinginkan dan apakah produk memuaskan 

kebutuhan pelanggan.  

Prototipe seperti ini disebut alpha prototype ada juga yang disebut beta 

prototype yang dibuat dengan bagian yang disuplai oleh proses produksi 

sebenarnya, tetapi tidak dirakit dengan proses akhir yang ditujukan untuk menjawab 

pertanyaan akan performance dan ketahanan uji dari produk, untuk menemukan 

perubahan yang perlu pada produk final. 

 

TAHAPAN-TAHAPAN PROTOTYPE 

1. Pendefinisian produk: merupakan penerjemahan konsep teknikal yang 

berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen kedalam bentuk 

perancangan termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang 

melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. 

2. Working model: dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara 

keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja untuk membuktikan 

konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai 

dengan konsep yang telah dibuat. Working model juga dibangun untuk 

menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototipe 

rekayasa. 

3. Prototipe rekayasa (engineering prototype): dibuat seperti halnya working 

model namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun 

superioritas dari working model, dibangun mencapai tingkat kualitas teknis 

tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototipe produksi atau untuk 



dilanjutkan pada tahapan produksi. Prototipe rekayasa ini dibuat untuk 

keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem 

produksi. 

4. Prototipe produksi (production prototype): bentuk yang dirancang dengan 

seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode 

produksi dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data 

kinerja dan daya tahan produk dan part-nya. 

5. Qualified production item: dibuat dalam skala penuh berfungsi secara penuh 

dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan 

produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang 

diberlakukan terhadap produk tersebut biasanya untuk diuji-cobakan kepada 

umum. Untuk mematangkan produk yang hendak diproduksi secara komersil, 

maka produk perlu memasuki pasar untuk melihat ancaman-ancaman produk 

yang terjadi; misal: keamananan, regulasi, tanggung jawab, ketahanan dan 

kerusakan (wear–and–tear), pelanggaran, siklus break even dan polusi, dan 

konsekuensinya diperlukan peningkatan program pemasaran. 

6. Model: merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun (look–

like–models). Secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk 

baik dengan skala yang diperbesar, 1:1, atau diperkecil untuk memastikan 

produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun 

lingkungan user. 

 

 

LATIHAN : 

1. Sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan prototype  

2. Jelaskan pengertian prototype  

3. Jelaskan pengertian prototype menurut para ahli 

 

TUGAS : 

1. Berikan Contoh proses kerja pembuatan prototype dalam sebuah produk 

berupa makanan 
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PEMBUATAN PROTOTYPE 

 

Prototype merupakan penafsiran produk yang dapat diklasifikasikan melalui 

dua dimensi yaitu dimensi yang pertama adalah tingkat dimana sebuah prototipe 

merupakan bentuk fisik sebagai lawan dari analitik. 

Prototipe fisik merupakan benda nyata yang dibuat untuk memperkirakan 

produk. Aspek yang diminati tim pengembang secara nyata dibuat jadi suatu benda 

untuk pengujian dan percobaan. Dimensi kedua adalah tingkatan dimana sebuah 

prototipe merupakan prototipe yang menyeluruh sebagai lawan yang terfokus. 

Prototipe yang menyeluruh mengimplementasikan yang sebagian besar 

atau semua atribut dari produk. Prototipe menyeluruh merupakan prototipe yang 

diberikan kepada pelanggan untuk mengidentifikasi kekurangan dari desain sebelum 

memutuskan diproduksi. 

 

KEGUNAAN PROTOTIPE 

Dalam proyek pengembangan produk, prototipe digunakan untuk empat 

tujuan yaitu: pembelajaran, komunikasi, penggabungan, dan tonggak. 

PEMBELAJARAN 

Prototipe sering digunakan untuk membuat dua tipe pertanyaan "akankah 

dapat bekerja?" dan "sejauh mana dapat memenuhi kebutuhan 

pelanggan?" saat harus menjawab pertanyaan semacam ini, prototipe 

dilakukan sebagai alat pembelajaran. 

KOMUNIKASI 

Prototipe memperkaya komunikasi dengan manajemen puncak, penjual, 

mitra, keseluruhan anggota tim, pelanggan dan investor. Hal ini benar 

karena sebuah gambar, alat tampil tiga dimensi dari produk lebih mudah 

dimengerti dari pada penggambaran verbal, bahkan sebuah sketsa produk 

sekalipun. 

PENGGABUNGAN 

Prototipe digunakan untuk memastikan bahwa komponen dari produk 

bekerja bersamaan seperti yang diharapkan. Prototipe fisik menyeluruh 

paling efektif sebagai alat penggabung dalam proyek pengembangan produk 



karena prototipe ini membutuhkan perakitan dan keterhubungan fisik dari 

seluruh bagian dan sub-assembly yang membentuk sebuah produk. 

MILESTONES 

Dalam tahap pengembangan produk berikutnya, prototipe digunakan untuk 

mendemonstrasikan bahwa produk yang telah mencapai tingkat kegunaan yang 

diinginkan. Prototipe milestones menyediakan hasil nyata memperlihatkan kemajuan 

dan disiapkan untuk menjalankan jadwaI. Manajemen senior sering membutuhkan 

sebuah prototype untuk memperagakan fungsi tertentu sebelum memperbolehkan 

proyek tersebut diteruskan. 

 

PRINSIP PEMBUATAN PROTOTIPE 

1. Prototype analitik umumnya lebih fleksibel dibandingkan prototype fisik 

2. Prototype fisik dibutuhkan untuk menemukan fenomena yang tidak 

dapat diduga 

3.     Sebuah prototype dapat mengurangi resiko iterasi yang merugikan 

4.     Sebuah prototype dapat mempelancar langkah pengembangan lainnya 

5.     Sebuah prototype dapat menstrukturisasi ketergantungan tugas 

Prototipe Analitik Umumnya Lebih Fleksibel Dibandingkan Prototipe Fisik 

Karena sebuah prototipe analitik merupakan perkiraan matematis dari 

produk, maka secara umum akan mengandung beberapa parameter yang bervariasi 

untuk menampilkan rancangan alternatif. Dalam banyak kasus, mengubah 

parameter dalam prototipe analitik lebih mudah dibandingkan mengubah sebuah 

atribut prototipe fisik. 

Prototype Fisik Dibutuhkan Untuk Menemukan Fenomena Yang Tidak Dapat 

Diduga 

Sebuah prototipe fisik seringkali memperlihatkan fenomena yang tidak 

dapat diduga yang sama sekali tidak berhubungan dengan tujuan semula dari 

prototipe. Beberapa hal yang muncul secara kebetulan adalah prototipe fisik tidak 

relevan pada produk akhir dan bertindak sebagai pengganggu selama pengujian. 

Namun beberapa dari hal yang ditemukan secara kebetulan ini akan juga 

tampak pada produk akhir. Pada kasus ini, prototipe fisik dapat dimanfaatkan 

sebagai alat untuk mendeteksi fenomena yang mengganggu dan tidak dapat diduga 

yang mungkin timbul pada produk akhir. Prototipe analitik, sebaliknya, tidak pernah 



dapat mengungkapkan fenomena yang bukan merupakan bagian model analitik 

pokok yang prototipe. 

Sebuah Prototipe Dapat Mengurangi Resiko Iterasi yang Merugikan 

Dalam banyak situasi, hasil dari sebuah pengujian mungkin mengharuskan 

menggambarkan peranan resiko dan iterasi dalam pengembangan produk, meskipun 

tugas pengembangan akan harus diulang. Sebagai contoh, jika bagian tercetak tidak 

sesuai dengan bagian bingkainya, cetakan harus dibuat ulang. Jika pembuatan dan 

pengujian prototipe banyak sekali meningkatkan kemungkinan kegiatan berikutnya 

akan diteruskan tanpa iterasi, misalnya dari 70% menjadi 95%, tahap prototipe 

mungkin dibenarkan. 

Sebuah Prototipe Dapat Memperlancar Langkah Pengembangan Lainnya 

Pembuatan prototype dapat membuat kegiatan selanjutnya selesai lebih 

cepat dibandingkan jika tidak membuat prototype. Jika waktu yang dibutuhkan 

untuk tahap prototype lebih sedikit dari simpanan lamanya waktu untuk kegiatan 

berikutnya. 

Sebuah Prototipe Dapat Menstrukturisasi Ketergantungan Tugas 

Merupakan sesuatu yang mungkin untuk melengkapi beberapa tugas 

berbarengan dengan membangun sebuah prototype. Sebagai contoh sebuah 

pengujian software mungkin tergantung pada keberadaan sirkuit fisik. Daripada 

menunggu pembuatan bersi papan sirkuit cetakan untuk digunakan dalam 

pengujian, tim dapat dengan cepat membuat sebuah prototype dan menggunkannya 

untuk pengujian sementara pembuata papan sirkuit cetakan dimulai. 

Teknologi Pembuatan Prototipe 

Model Komputer 3D 

Pada dekade yang lalu, cara yang dominan dalam menampilkan rancangan 

telah berubah secara dramatis dari gambar-gambar, seringkali dibuat dengan 

komputer, menjadi model komputer 3D, model ini menampilkan rancangan sebagai 

bentuk 3D masing-masing biasanya dibangun dari bangun geometric dasar seperti 

silinder, balok, dan lubang 

Pembuatan bentuk bebas 

Teknologi pembuatan produk bentuk bebas memungkinkan prototype 3D 

yang nyata dibuat lebih awal dan lebih murah dibandingkan yang sebelumnya. Jika 

digunakan secara tepat, prototype ini dapat mengurangi waktu pengembangan 

produkatau memperbaiki  produk hasil. Sebagai tambahan, untuk memungkinkan 



pembuatan prototype kerja yang cepat, teknologi ini dapat digunakan untuk 

mewujudkan konsep yang dapat dikomunikasikan dengan anggota tim lainnya. 

Merencanakan Prototipe 

Langkah 1: Menetapkan Tujuan Prototipe 

Mengingat kembali empat tujuan prototipe, yaitu: pembeIajaran. 

komunikasi, penggabungan, dan milestone. Dalam menetapkan tujuan sebuah 

prototipe, tim mendaftar khususnya pembelajaran dan kebutuhan komunikasi. 

Anggota juga mendaftar beberapa kebutuhan penggabungan baik yang jadi atau 

tidak. Prototipe diharapkan untuk menjadi satu dari beberapa tonggak utama dari 

proyek pengembangan produk keseluruhan. 

Langkah 2: Menetapkan Tingkat Perkiraan Konsep 

Merencanakan sebuah prototipe membutuhkan tingkatan dimana produk 

akhir diperkirakan akan ditetapkan. Tim harus mempertimbangkan apakah prototipe 

fisik diperlukan atau apakah prototipe analitik yang terbaik untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan. Dalam banyak kasus, prototipe yang terbaik adalah prototipe 

yang paling sederhana yang akan memenuhi tujuan yang ditetapkan pada langkah 1. 

Pada beberapa kasus, prototipe yang sudah ada atau prototipe yang dibuat untuk 

tujuan lain dapat dipinjam. 

Langkah 3: Menggariskan Rencana Percobaan 

Dalam banyak kasus, penggunaan prototipe dalam penggunaan produk 

dapat dianggap sebagai sebuah percobaan. Praktek percobaan yang baik membantu 

untuk menjamin penggalian nilai maksimum dari kegiatan pembuatan prototipe. 

Rencana percobaan meliputi identifikasi variabel percobaan (jika ada), protokol 

pengujian, sebuah indikasi mengenai pengukuran apa yang akan ditampilkan, dan 

sebuah rencana untuk menganalisis data hasil. Saat terdapat banyak variabel yang 

harus digali, rancangan percobaan yang efisien akan sangat membantu proses 

semacam ini. 

Langkah 4: Membuat Jadwal Untuk Perolehan, Pembuatan dan Pengujian 

Karena pembuatan dan pengujian prototipe mempertimbangkan subproyek 

dalam keseluruhan proyek pengembangan, tim diuntungkan dari jadwal untuk 

kegiatan membuat prototipe. Tiga tanggal pertemuan sangat penting dalam 

menetapkan usaha pembuatan prototipe. Pertama, tim menetapkan kapan bagian-

bagian akan siap untuk dirakit (tanggal rangkaian bagian). Kedua, tim menetapkan 

tanggal kapan prototipe akan diuji pertama kali (tanggal "pengujian asap"). Yang 



ketiga, tim menetapkan tanggal saat prototype diharapkan telah selesai diuji dan 

memberikan hasil akhir. 

Langkah 5: Membuat Jadwal Untuk Perolehan, Pembuatan dan Pengujian 

Karena pembuatan dan pengujian prototipe mempertimbangkan subproyek 

dalam keseluruhan proyek pengembangan, tim diuntungkan dari jadwal untuk 

kegiatan membuat prototipe. Tiga tanggal pertemuan sangat penting dalam 

menetapkan usaha pembuatan prototipe. Pertama, tim menetapkan kapan bagian-

bagian akan siap untuk dirakit (tanggal rangkaian bagian). Kedua, tim menetapkan 

tanggal kapan prototipe akan diuji pertama kali (tanggal "pengujian asap"). Yang 

ketiga, tim menetapkan tanggal saat prototype diharapkan telah selesai diuji dan 

memberikan hasil akhir. 

Prototipe Rancangan Produk 

Direncanakan pada rancangan produk yang berupa alat puntir benang 

sutera ini terdapat 12 spindle dengan diameter spindle 24 mm, jarak antara spindle 

satu dengan spindle lainnya 112 mm, jarak antara spindle dengan puli penuntun 

(guide pulley) 100 mm, jumlah puli penuntun 5 buah dengan diameter 24 mm, jarak 

antara puli motor dengan spindle ke-1 480 mm. 

Cara Membuat Prototype Produk 

1. Membuat diagram rinci atau sketsa 

Langkah pertama dalam menciptakan prototipe adalah untuk menciptakan 

sebuah konsep sketsa rinci atau diagram. Tujuan Anda harus menangkap ide 

sebanyak mungkin dengan cara visual yang. Idealnya, Anda harus memiliki dua 

sketsa konsep: 

a. Sebuah sketsa desain yang menunjukkan bagaimana produk mungkin 

muncul setelah selesai 

b. Sebuah sketsa teknis yang menunjukkan dimensi produk, bahan, dan 

bekerja. 

Anda dapat menggunakan perangkat lunak untuk melakukan hal ini, tapi 

pena dan kertas kerja yang lebih baik. Anda bahkan dapat beralih ke pena dan kertas 

gambar-gambar ini ketika Anda mengajukan paten. Jangan ragu untuk 

bereksperimen dan menjadi kreatif dalam langkah ini. Kau jauh dari manufaktur 

pada saat ini; jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. 

 

 



2. Membuat model 3D (optional) 

Selanjutnya (optional) Langkah ini untuk mentransfer sketsa konsep Anda ke 

perangkat lunak pemodelan 3D. Ini akan membantu Anda (dan setiap pihak ketiga 

seperti investor atau mitra) memvisualisasikan produk yang lebih baik. Anda juga 

dapat menggunakan model ini untuk membuat salinan cetak 3D prototipe Anda. 

Manfaat lain dari model 3D adalah bahwa Anda dapat menggunakan aplikasi 

augmented reality untuk memvisualisasikan itu di dunia nyata. Ini bekerja sangat 

baik untuk menunjukkan ukuran, bentuk, dan desain sebuah ide produk. 

3. Buat “bukti dari konsep” 

Sekarang tiba bagian menyenangkan: benar-benar membangun ide produk. 

Bagaimana Anda membangun bukti pertama Anda dari konsep akan tergantung pada 

sejumlah hal. Jika Anda memiliki produk sederhana yang Anda sudah dimodelkan 

dalam perangkat lunak 3D, Anda hanya bisa mendapatkannya 3D dicetak untuk 

menciptakan “bukti dari konsep” Anda. Namun, jika Anda memiliki produk yang 

kompleks dengan sejumlah bagian mekanik atau elektronik, Anda harus 

berimprovisasi lebih keras. Ingat bahwa bukti dari konsep tidak harus terlihat baik 

atau bahkan menyerupai produk akhir. Ini hanya harus bekerja. Anda bahkan dapat 

menggunakan produk rumah tangga biasa untuk membuat model ini tahap awal. 

Untuk produk yang lebih kompleks, Anda mungkin harus mencari bantuan dari 

seorang tukang atau masinis. 

4. Buat prototipe pertama Anda 

Bukti dari konsep menunjukkan bahwa produk Anda bekerja. Model 3D 

Anda menunjukkan apa yang mungkin terlihat seperti. Langkah Anda selanjutnya 

adalah untuk menggabungkan pelajaran dari bukti konsep dan model 3D untuk 

membuat prototipe pertama Anda. Ini harus menjadi model yang cukup rinci yang 

terlihat seperti produk akhir Anda dan memiliki fungsi yang sama. Itu tidak selalu 

mungkin untuk menciptakan detail pertama prototipe ini saja. Tergantung pada 

kompleksitas, Anda mungkin ingin mendapatkan bantuan dari masinis atau desainer 

prototipe khusus. Karena ini hanya prototipe pertama, Anda tidak perlu khawatir 

terlalu banyak tentang jenis bahan yang digunakan atau bahkan biaya. Tujuan Anda 

adalah untuk mendapatkan model kerja yang menyerupai produk akhir Anda. 

 

 

 



5. Membuat prototipe produksi-siap 

Langkah terakhir sebelum Anda sampai ke manufaktur adalah untuk 

memangkas lemak dari prototipe pertama Anda dan mendapatkannya untuk negara 

produksi-siap. Ini pada dasarnya adalah proses biaya dan kelayakan analisis. Anda 

harus pergi melalui setiap bagian dari prototipe dan mencari cara untuk memotong 

biaya tanpa mengorbankan fungsionalitas. Pada waktu yang sama, Anda harus 

melihat cara untuk meningkatkan estetika produk atau daya tahan. Misalnya, Anda 

mungkin mengganti bagian plastik yang sering digunakan dengan logam, dan bagian 

logam kecil-digunakan dengan plastik. Ini akan membantu Anda memotong biaya 

sambil tetap mempertahankan kualitas. 

Ini membantu untuk bekerja dengan produsen dan mencari tahu komponen 

betapa berbedanya dalam prototipe mungkin berdampak biaya dan kualitas. Anda 

juga harus melihat bahan baku yang berbeda dan melihat mana yang lebih 

menyenangkan estetis. Tujuan Anda harus menemukan keseimbangan antara biaya 

dan kualitas tergantung pada target pelanggan Anda. Jika Anda menargetkan 

pembeli mewah, misalnya, kualitas akan lebih penting daripada biaya. Untuk 

pelanggan anggaran, itu akan menjadi sebaliknya. 

Tips untuk Ikuti Ketika Membuat Prototype Produk Anda 

Prototyping ide dari awal dapat menjadi kompleks, terutama untuk 

pembuat pertama kali. Berikut tips ini akan membuat proses lebih halus: 

1. Membuat daftar fitur prioritas 

Itu tak terelakkan bahwa produk akhir Anda tidak akan memiliki semua fitur 

yang Anda membayangkan di ide asli Anda. Biaya dan bahan kendala berarti bahwa 

Anda harus mengurangi beberapa fitur yang mahal. Oleh karena itu, ketika Anda 

sedang merancang prototipe pertama Anda, memisahkan semua fitur dalam tiga 

kategori: 

 Perlu punya: Ini adalah fitur yang Anda benar-benar perlu untuk produk 

untuk bekerja. Misalnya, “Penyimpanan portabel” akan menjadi fitur 

kebutuhan untuk dimiliki dalam iPod. 

 Baik untuk memiliki: Ini adalah fitur yang akan membantu produk Anda 

menonjol, tetapi tidak penting untuk fungsinya. Misalnya, yang “klik 

roda” adalah baik-untuk-memiliki fitur di iPod. Hal itu membuat iPod 

lebih mudah untuk digunakan, tetapi itu tidak penting untuk 

menjalankan nya. 



 Tidak dibutuhkan: Ini adalah fitur yang berlebihan untuk produk dan 

tidak menambahkan banyak di jalan banding atau utilitas. Sering, fitur 

ini terlalu mahal untuk diterapkan juga. Anda dapat dengan aman 

membuang fitur ini di desain Anda. 

Generasi pertama iPod tidak memiliki “roda klik” karena itu terlalu mahal 

untuk diterapkan, Cobalah untuk memiliki banyak kebutuhan untuk memiliki fitur 

mungkin dalam desain akhir Anda. 

2. Masuk NDAs dan paten berkas 

Anda pasti akan beralih ke desainer prototipe, masinis, 3D modeler, dll. 

dalam rangka mengembangkan prototipe Anda. Jika ide Anda adalah inovatif, segera 

Anda dapat menemukan seseorang menjualnya pada AliExpress untuk harga jauh 

lebih rendah. Bahkan jika mereka tidak menyalin ide produk, mereka mungkin 

menyalin teknik desain atau produksi baru yang dikembangkan. Untuk melindungi 

diri Anda dari pencurian kekayaan intelektual, Anda dapat mengambil langkah-

langkah berikut: 

 Mengajukan paten untuk ide produk dan desain. 

 Meminta semua pihak ketiga untuk menandatangani perjanjian non-

disclosure (NDAs). 

3. Menjaga biaya dalam pikiran ketika merancang 

Salah satu tantangan terbesar dalam menciptakan prototipe adalah 

menyeimbangkan utilitas dan biaya. Anda ingin produk untuk memenuhi fungsi yang 

dijanjikan, tetapi Anda juga ingin menjualnya dengan harga yang wajar. Produk yang 

luar biasa bahwa pelanggan Anda tidak mampu membayar biaya pasti akan gagal. 

Pada setiap tahap dalam proses desain, tanyakan pada diri sendiri dua pertanyaan: 

 Merupakan bagian ini diperlukan? 

 Jika ya, apa bahan termurah untuk membuatnya tanpa mengorbankan 

utilitas? 

Biaya bahan bervariasi, bahkan di antara bahan dalam kategori yang sama 

(seperti ‘plastik’ atau ‘logam’). Ingatlah hal ini ketika Anda sedang merancang produk 

Anda. 

4. Gunakan teknik manufaktur standar 

Alasan lain untuk biaya overruns antara prototipe untuk produk akhir 

adalah penggunaan teknik manufaktur kustom. Pada dasarnya, setiap pabrik yang 

membangun produk Anda akan menggunakan beberapa proses manufaktur standar 



industri (seperti “injeksi”). Jika produk Anda tidak dapat diproduksi menggunakan 

mereka, pabrik harus membuat teknik disesuaikan dan melatih staf untuk 

menggunakannya. Hal ini dapat menambah secara substansial terhadap biaya 

produksi, terutama jika Anda manufaktur dalam batch kecil. Oleh karena itu, ketika 

Anda sedang merancang prototipe Anda, tetap menutup mata pada jenis proses 

manufaktur masing-masing bagian akan membutuhkan. Jika fitur membutuhkan 

teknik produksi sangat disesuaikan, mempertimbangkan menghapus itu. Seorang 

desainer prototipe atau masinis harus dapat membantu Anda mencari tahu ini. 

5. Meminjam ide dari pesaing 

Membongkar produk pesaing Anda dapat memberikan pemahaman rinci 

tentang apa yang bekerja, apa yang tidak ketika membuat suatu produk. Ini bisa 

menjadi bantuan besar dalam merancang ide Anda sendiri. Oleh karena itu, sebelum 

Anda mulai membuat prototipe Anda, mengambil melihat dari dekat produk pesaing 

Anda. Menganalisis bahan mereka, desain, dan teknik manufaktur. Carilah 

kelemahan dan peluang. 

 

 

 

LATIHAN : 

1. Jelaskan pengertian Prototype fisik  

2. Apa saja Tips untuk Ikuti Ketika Membuat Prototype 

3. Jelaskan prinsip pembuatan prototype  

TUGAS : 

1. Ciptakan Prototype anda masing-masing dan membuat dokumentasinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN BELAJAR 11 

 

MEMPRESENTASIKAN IDE BISNIS BIDANG PENGOLAHAN 

 

Memberikan presentasi bisa terasa luar biasa. Sulit untuk mengetahui 

dimana untuk memulai, bahkan jika Anda bersedia untuk dimasukkan ke dalam 

waktu. Itu sebabnya saya telah mengupas daftar membuat presentasi dan langkah-

langkah yang bisa ditindaklanjuti dan dapat Anda ikuti dengan mudah dalam tutorial 

ini. Kami menggabungkan keterampilan teknis di Microsoft PowerPoint dengan 

praktik terbaik untuk menyajikan informasi. Tutorial ini akan memberi Anda langkah 

sederhana untuk menulis dan membuat presentasi yang sukses. Ikuti bersama untuk 

belajar langkah demi langkah bagaimana membuat presentasi bagus dalam 

PowerPoint yang siap hadir bagi audiens yang bersemangat. 

1. Konten Dahulu 

Bagian pertama dari penulisan presentasi berbasis PowerPoint yang sukses 

tidak ada hubungannya dengan PowerPoint; ini semua tentang konten yang akan 

Anda masukkan ke dalamnya. Anda membuat kesalahan jika Anda memulai dengan 

melihat desain presentasi PowerPoint Anda atau membuat animasi untuk slide Anda 

dari awal. Sebagai gantinya, Anda harus memprioritaskan menulis konten untuk 

presentasi Anda terlebih dahulu. Tulis konten Anda bahkan sebelum membuka 

PowerPoint. 

Mari merinci langkah yang saya gunakan saat menulis presentasi 

menggunakan Microsoft PowerPoint: 

Langkah 1. Tuliskan Tujuan Presentasi Anda 

Saya salah karena menaruh semua data atau ide saya ke dalam file 

PowerPoint dan melihat seperti apa jadinya. Petualangan tanpa arah ini adalah resep 

pasti untuk presentasi yang akan membuat audiens Anda kehilangan perhatian 

mereka. Itulah mengapa sangat penting untuk menetapkan tujuan presentasi Anda 

terlebih dahulu. Berikut adalah beberapa contoh penetapan tujuan untuk presentasi: 

 Untuk mendidik audiens pada perkembangan terakhir dengan bahasa 

pemrograman Swift. 

 Untuk memperbarui tim saya dalam kemajuan sebuah proyek besar di 

perusahaan. 



 Untuk membujuk audiens untuk menggunakan produk Anda dan 

mengembangkan bisnis freelance mereka sendiri. 

Langkah 2. Tentukan Audiens Anda 

Siapa yang akan Anda ajak bicara, dan apa yang sudah mereka ketahui 

tentang topik yang sedang dibahas? Tampaknya sangat jelas, namun banyak 

presenter menggunakan satu ukuran dari semua pendekatan untuk berbagi 

informasi. Anda harus menyesuaikan konten Anda sesuai dengan siapa yang akan 

mendengarnya, dan apa yang mereka ketahui tentang topik itu sebelumnya. Jika 

saya berbicara dengan seorang ekonom PhD, sebuah presentasi tentang masa depan 

blockchain akan berbeda daripada jika saya mempresentasikan kepada sekelompok 

siswa sekolah menengah. Menyesuaikan konten Anda ke audiens akan membantu 

mereka mendapatkan hasil maksimal dari presentasi Anda. 

Langkah 3. Tetapkan Poin Kunci Presentasi Anda 

Kami telah mendefinisikan tujuan presentasi dan mempertimbangkan 

audiens kami. Sekarang, saatnya menulis sebuah presentasi yang sesuai dengan 

keduanya. Saya biasa membuat ide untuk menulis garis besar presentasi saya. Saya 

pikir saya memiliki semua ide dan poin kunci yang didefinisikan dengan jelas dalam 

pikiran saya sendiri. Sayangnya, ini adalah kejelasan yang salah; kita bias memahami 

ide kita sendiri jauh lebih baik daripada orang lain. Audiens yang kami definisikan 

dibawah, mulailah menuliskan ide pendukung utama untuk presentasi Anda. 

Bertujuan untuk empat sampai lima poin utama yang akan menjadi landasan 

presentasi Anda. 

Langkah 4. Bangun Poin Pendukung Anda 

Mari kita teruskan garis besar itu. Kami telah mengidentifikasi poin utama, 

sekarang saatnya untuk melangkah satu tingkat lebih dalam. Untuk masing-masing 

ide utama kami, mari tambahkan tingkat detail kedua. Inilah poin pendukung untuk 

setiap ide utama, atau pada dasarnya merupakan tingkat kedua dari garis besar 

Anda. Kami pada dasarnya telah membangun sebuah piramida konten sekarang. 

Bagian bawah piramida yang memandu keseluruhan presentasi adalah tujuannya. Di 

atas itu adalah garis besar, dengan poin pendukung yang mendorong tujuan. 

 

 

 

 



2. Tambahkan Konten Anda 

Pada titik ini, Anda harus memiliki empat item kunci yang ditulis, lalu kami 

siap menggunakannya untuk mulai menyusun presentasi kami.  Item kunci ini 

adalah: 

 Sasaran Presentasi - Kekuatan pendorong mengapa Anda 

mempresentasikan, dan apa yang audiens Anda pahami pada akhirnya. 

 Menentukan Audiens - Untuk siapa Anda mempresentasikan? Apa yang 

mereka tahu dalam presentasi ini? 

 Garis Besar - Peta jalan untuk presentasi Anda; Petunjuk arah yang 

membuat kita tetap pada jalur saat merancang dan memberi 

presentasi. 

 Dukungan - Fakta, ide, dan data individual yang membangun kasus 

untuk apa yang akan Anda bagikan dengan audiens Anda. 

Dengan itu di tangan, sekarang saatnya untuk beralih ke PowerPoint dan 

mulai membangun presentasi Anda.  Mari buka PowerPoint dan mulailah bekerja. 

Langkah 1. Bekerja dengan Outline View PowerPoint 

Sejauh ini, kami telah membuat garis besar di atas kertas atau di aplikasi 

lain, dan PowerPoint benar-benar memungkinkan Anda membuat presentasi dari 

outline view. Pada titik ini, Anda dapat mulai mengambil garis besar yang telah Anda 

tulis di atas kertas dan memasukkannya ke dalam presentasi PowerPoint Anda. 

Untuk beralih ke outline view, cari tab View pada ribbon PowerPoint dan klik Outline 

View. Di sisi kiri jendela, Anda bisa klik di sebelah salah satu kotak putih untuk 

memulai. Untuk menambahkan titik utama baru, tekan Enter. Saat menambahkan 

poin baru ke outline view, PowerPoint akan memperbarui slide dengan poin-

poinnya. 

Langkah 2. Gunakan Tip Pendek untuk Setiap Slide 

Saya pikir kita semua telah melihat presentasi yang cukup dimana 

pembicara secara harfiah membaca isi kata demi kata untuk presentasi. Ini adalah 

cara tercepat untuk kehilangan perhatian audiens Anda. Jika saya ingin membaca 

slide, saya akan melakukannya sendiri dan tidak mendengarkan seseorang yang 

melakukannya untuk saya. Poin seharusnya tidak menjadi kalimat penuh, tapi dari 

garis besar Anda. Mereka harus menjadi ringkasan ide Anda yang akan Anda uraikan 

saat berbicara. Buatlah ukuran huruf besar untuk keterbacaan maksimum dan 



kalimat singkat untuk rentang perhatian audiens Anda. Menjaga poin Anda ringkas 

untuk membantu membuat presentasi PowerPoint yang bagus dan lebih berkesan. 

Langkah 3. Letakkan Layout di PowerPoint untuk Dipakai 

Layouts adalah kombinasi unsur-unsur seperti kotak dan placeholder untuk 

gambar dan media. Ada sejumlah pilihan untuk digunakan, dan bila digunakan 

dengan baik, mereka dapat membuat presentasi PowerPoint yang bagus. Untuk 

memilih tata letak, cari tombol Layout pada tab Home pada ribbon PowerPoint. Klik 

pada pilihan dropdown untuk memilih layout yang berbeda untuk pengaturan 

konten yang berbeda pada slide Anda 

3. Bangun Tampilan Presentasi PowerPoint Anda 

Anda akan jauh lebih yakin jika Anda tahu bahwa tema presentasi Anda 

terlihat hebat. PowerPoint memiliki sejumlah tema bawaan yang merupakan titik 

awal yang baik, namun ada banyak alternatif yang lebih baik dan unik. 

Langkah 1. Bekerja dengan Tema PowerPoint Kustom 

Sumber favorit saya saat ini untuk tema PowerPoint adalah Envato 

Elements. Ini benar-benar luar biasa, Anda dapat menggunakan semua tema 

presentasi PowerPoint yang bagus. Untuk satu tarif biasa, Anda memiliki akses ke 

pustaka besar aset kreatif : 

Langkah 2. Ubah Tema dan Gaya untuk Presentasi Anda 

Untuk mengubah tema PowerPoint Anda, navigasikan ke tab Design pada 

ribbon PowerPoint. Klik panah dropdown dan pilih salah satu thumbnail untuk 

mengubah tema PowerPoint Anda menjadi yang terbaik untuk presentasi Anda. 

4. Tambahkan Visualisasi ke Presentasi Anda 

Visualisasi adalah cara terbaik untuk memecah monoton poin dalam 

presentasi PowerPoint Anda. Bagan yang dipetakan dengan baik atau gambar yang 

menakjubkan dapat menarik perhatian audiens Anda atau memberikan representasi 

visual sebuah fakta. Simak tutorial di bawah ini untuk mempelajari beberapa teknik 

visualisasi kunci dalam PowerPoint, dan bagaimana Anda bisa menggunakannya 

untuk membuat presentasi Powerpoint yang bagus dengan dampak visual yang lebih 

besar: 

5. Siapkan PowerPoint dan Lalu Sajikan 

Dan akhirnya; semua kerja keras Anda untuk menulis konten Anda dan 

mengemasnya menjadi presentasi yang menarik akan segera terlunasi. Mari kita lihat 

bagaimana menyiapkan presentasi yang bagus dengan menggunakan PowerPoint. 



Banyak dari kita, ini adalah tahap yang paling menakutkan dalam proses - di mana 

kita maju dan menyampaikannya. PowerPoint memiliki beberapa fitur hebat untuk 

mengurangi kecemasan presentasi Anda. Gunakan ini sambil bersiap berbicara. 

Langkah 1. Siapkan Speaker Notes Anda 

Karena slide kami tidak berisi apa yang akan kami katakan saat 

mempresentasikannya, Speaker Notes adalah tempat untuk menempatkan informasi 

tersebut. Di bagian bawah PowerPoint adalah tombol Notes yang bisa Anda klik 

untuk membuka speaker notes. Ini adalah tempat yang tepat untuk mengetik dan 

menangkap isyarat atau poin utama Anda untuk presentasi Anda. 

Langkah 2. Bekerja dengan Presenter View di PowerPoint 

Mode presentasi sangat cocok untuk saat Anda menghubungkan perangkat 

Anda ke layar eksternal. Apa yang Anda lihat di layar Anda sendiri bisa berbeda dari 

apa yang audiens Anda lihat. Untuk masuk ke mode ini, centang kotak Use Presenter 

View pada tab Slide Show di ribbon PowerPoint. Saat Anda masuk ke slide show (F5 

adalah pintasan keyboard), Anda akan memasukkan custom presenter view. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LATIHAN : 

1. Apa itu ide bisnis bidang pengolahan 

 

TUGAS  

1. Judul : Desain Prototype dan Kemasan 

2. Tugas Masalah 

a. Menganalisis desain prototype produk barang alat bantu sederhana 

pekerjaan sehari sehari. 

b. Desain produk barang digunakan diberbagai bidang seperti 

pertanian, transportasi, pendidikan, pertukangan dan sebagainya. 

3.   Prinsip Teori 

a. Mengaplikasikan ide - ide yang sudah dikumpulkan kedalam bentuk 

fisik, dapat berupa catatan post-it yang ditempel di Tembok, 

kegiatan roleplay, objek, atau bahkan Story Board. 

b. Duplikasi suatu bentuk barang dengan mengadakan perubahan 

baik bentuk maupun tambahan adalah kegiatan inovatif. 

4. Kegiatan Praktikum 

a. Buatlah kelompok berpasangan (2 siswa) untuk melakukan 

praktikum ini. 

b. Mencari video yang mengandung prototype dalam suatu Produk 

c. Menganalisa tahap produksi prototype dan kemasannya. 

d. Satu siswa membuat desain revisi atau penambahan fungsi dari 

produk yang ada dalam video tersebut. 

e. Satu siswa lain membuat desain kemasan baru dari produk yang 

ada dalam video tersebut. 

5. Diskusikan hasil analisis desain prototype dan kemasan . 

6. Diakhir praktikum dilakukan test 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOAL UJIAN 

 

1. Dibawah ini merupakan defenisi dari Bussines Model Canvas, Kecuali : 

a. Suatu kerangka yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam 

bentuk visual berupa kanvas lukisan, agar dapat dipahami dan 

dimengerti dengan mudah. 

b. Tidak dapat digunakan untuk semua lini bisnis karena terbatas sector 

usahanya. 

c. Sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang 

terdiri dari 9 elemen untuk membantu perencanaan bisnis sebelum 

dibentuk. 

d. Merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk  

menterjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur maupun keuangan 

perusahaan dalam bentuk elemen visual. 

2. Yang merupakan nilai jualproduk atau jasa anda sehingga konsumen 

memilih perusahaan anda daripada competitor, dapat diartikan sebagai … 

a. Channels 

b. BMC 

c. Revenue streams 

d. Value proposition 

3. Didalam bisnis model canvas ada 9 elemen penting, salah satunya 

adalah Revenue streams yang merupakan elemen yang berkaitan 

dengan … 

a. Skema finansial yang membiayai operasional perusahaan anda, 

b. Hubungan antara penjual dengan konsumen 

c. Sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber seperti hasil 

penjualan, dividend an sebagainya. 

d. Aktivitas bisnis yang dijalankan sehari-hari agar mencapai value 

proposition 

4. Agar tetap kompetitif didalam industry bisnis yang digeluti, kita 

membutuhkan sumber daya yang tepat karena ini asset yang dimiliki 

untuk mendukung aktivitas perusahaan. Hal ini termasuk dalam elemen 

manakah … 



a. Key resources 

b. Key activites 

c. Key Partnerns 

d. Customer relationship 

5. Value dapat berupa … 

a. Modal dan Sumberdaya 

b. Keuntungan dan Kerugian 

c. Produk dan Jasa 

d. Modal dan Jasa 

6. Rancangan yang tersusun dalam pikiran disebut … 

a. Desain 

b. Busines Model Canvas 

c. Ide atau Gagasan 

d. Value added 

7. Di era globalisasi sekarang ini dimana situasi persaingan dalam pasar 

sangat tajam, estetika dapat berfungsi sebagai … 

a. Pertarungan produk yang tidak terbatas pada keunggulan produk. 

b. Suatu perangkap emosional yang sangat ampuh untuk menarik 

perhatian para pembeli atau konsumen 

c. Desain produk yang tidak berpengaruh terhadap produk 

d. Tampilan dari kemasan. 

8. Berikut ini merupakan tips agar ide atau gagasan agar ide mengalir, 

kecuali … 

a. Jangan bergaul diluar komunitas bisnis kita 

b. Tetap tenang dan be fun 

c. Mencoba hal  yang baru 

d. Bergabung dengan komunitas yang sesuai. 

9. Strategi penting apa yang dipakai dalam bisnis untuk terus menambah 

lagi pelanggan yang bisa layani ? 

a. Inovasi baru 

b. Kemasan produk yang modern 

c. Penjual yang ramah 

d. Sale 

10. Saat kita memulai membuka toko usaha online maka key resource yang 

kita butuhkan adalah dibawah ini, kecuali … 

a. Modal yang besar 



b. Open Source 

c. Server hosting 

d. Koneksi internet 
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