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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang 

Pembelajaran kewirausahaan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku sebenarnya memiliki 
potensi yang cukup besar untuk melahirkan wirausaha-wirausaha baru terdidik. Bidang kajian 
dan disiplin ilmu yang dipelajari oleh mahasiswa terkait dengan kebutuhan dasar manusia 
memungkinkan mahasiswa mampu menciptakan ide-ide bisnis/produk yang lebih inovatif dan 
kreatif dengan memanfaatkan keunggulan komparatif yang masih didominasi sebagai basis 
ekonomi pada hampir seluruh daerah di Indonesia. Pengelolaan usaha di bidang perikanan dan 
kelautan oleh tenaga-tenaga terdidik lebih memungkinkan terwujudnya pemanfaatan 
sumberdaya alam yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, 
munculnya wirausaha-wirausaha baru di bidang perikanan dan kelautan yang merupakan lulusan 
perguruan tinggi tidak hanya dapat mengurangi tingkat pengangguran, namun juga dapat 
memberikan nilai tambah terhadap produk-produk primer sehingga dapat berdampak pada 
pengentasan kemiskinan terutama di perdesaan, pencapaian ketahanan pangan dan pelestarian. 
Tuntutan akan tercapainya suatu keberhasilan, dimana berbagai macam argumentasi menjadi 
bahan pertimbangan seorang wirausahawan, mulai dari bagaimana memulai dan merencanakan 
usaha, proses pelaksanaan, evaluasi, sampai keberhasilan pencapaian tujuan. 
Tentunya target pencapaian tujuan yang efektif dan efisien menjadi arah yang secara serius dan 
bersungguh - sungguh akan terus menerus dilakukan, dengan melalui beberapa tantangan dan 
rintangan yang tidak ringan. Upaya untuk mencapai tujuan keberhasilan suatu usaha tersebut, 
yang akhirnya mendorong wirausahawan untuk selalu mendapatkan informasi – informasi 
penting untuk mempermudah usahanya tersebut, bahkan dengan biaya yang tidak sedikit 
kompetisi untuk memperoleh keberhasilan pun akan dilakukan. 
Bagi usahawan yang memahami akan pentingnya informasi – informasi mengenai kemungkinan 
besar akan suatu keberhasilan dan kesuksesan usaha, akan sekuat tenaga memperkaya 
sumber dayanya, disamping mengeluarkan dana besar, seperti diuraikan di atas, apalagi di era 
yang serba canggih dan modern ini, yang tentunya tidak bisa diabaikan begitu saja, dan banyak 
kompetitor – kompetitor lain yang sukses melakukan usaha dengan memanfaatkan fasilitas 
kecanggihan teknologi dan komunikasi modern ini. 
Dalam Diktat ini ada beberapa aspek penting yang akan dibahas dalam memperluas 
pemahaman seorang wirausaha, guna mempermudah kesuksesan dan keberhasilan usaha, 
yaitu kemampuan menumbuhkan kreativitas, menerapkan kreativitas, kemampuan menciptakan 
inovasi produk, melaksanakan identifikasi peluang usaha, penciptaan gagasan, prototipe dan 
pada akhirnya mahasiwa akan mempersentasi ide bisnis yang telah dibuat. 
 

B. Deskripsi Singkat 
Diktat Kreativitas dan Inovasi Kewirausahaan berisi tentang materi-materi yang diajarkan pada 
semester II Program Studi Perikanan Tangkap yaitu Kreativitas dan Inovasi Kewirausahaan, 
Karakter Kewirausahaan, Identifikasi peluang usaha, Pencarian dan penciptaan gagasan / ide, 
prototipe dan persentasi akhir ide bisnis. 
Mata Kuliah  : Kreatifitas dan Inovasi Kewirausahaan 
Kode/Bobot/Semester : TPI 2.14.2.03/3 SKS (2-1) / II 
Capaian Pembelajaran :  
Mampu melakukan pengenalan kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, karakter kewirausahaan, 
identifikasi peluang, teknik pencarian gagasan (ide), penciptaan gagasan /ide, prototyping dan 
presentasi akhir ide bisnis 
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C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui mata kuliah ini, mahasiswa secara khusus diarahkan untuk mampu memahami konsep, 
dan Mampu melakukan pengenalan kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, karakter 
kewirausahaan, identifikasi peluang, teknik pencarian gagasan (ide), penciptaan gagasan /ide, 
prototyping dan presentasi akhir ide bisniske masyarakat atau dunia usaha maupun dunia 
industri, baik secara mandiri ataupun dalam kelompok kerja. Secara umum melalui mata kuliah 
ini mahasiswa juga akan diarahkan untuk dapat menerapkan pemikiran yang logis, kritis dan 
sistematis, bertanggung jawab dengan keahliannya, memformulasikan masalah dan 
penyelesaiannya secara mandiri dan berkelompok, serta menyampaikan pemahamanya kepada 
pihak lain (masyarakat). 
Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan taruna dapat : 
1. Menjelaskan Kewirausahaan, Kreativitas dan Inovasi 
2. Menjelaskan karakter Kewirausahaan 
3. Melakukan Pelaksanaan Identifikasi Peluang 
4. Melakukan Pencarian Gagasan (Ide) 
5. Menerapkan Aplikasi Penciptaan Gagasan /Ide 
6. Menerapkan Aplikasi Prototipe 
7. Melakukan Presentasi Akhir Ide Bisnis 
 

D. Materi Pokok dan Sub Materi 
Materi yang akan dijelaskan dalam kuliah kreativitas dan inovasi kewirausahaan adalah sebagai 
beikut : 
1. Kewirausahaan, Kreativitas dan Inovasi  

a. Mengapa Berwirausaha   
b. Modal Berwirausaha   
c. Inovasi dalam Wirausaha   
d. Kreativitas dalam Wirausaha   

2. Karakter Kewirausahaan   
a. Pola Pikir Usaha  
b. Ciri - ciri Wirausaha   
c. Karaktek Wirausaha   

3. Pelaksanaan Identifikasi Peluang   
a. Apa itu Peluang   
b. Perbedaan Peluang dan Ide   
c. Memetakan Peluang Menggunakan Mindman   

4. Pencarian Gagasan / Ide   
a. Pengenalan Bisnis Model Canvas   
b. Mendesain Ide Bernilai Tambah   
c. Integrasi Ide Bernilai Tambah dengan Pasar   

5. Penciptaan Gagasan / Ide   
a. Pengenalan Proses Pembuatan Ide Bisnis Kreatif   

6. Prototipe   
a. Defenisi Prototipe   
b. Pembuatan Prototipe   

7. Persentasi Akhir Ide Bisnis   
a. Persentasi Akhir Ide Bisnis   
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E. Alokasi Waktu ( @ 1 jam 45 menit )  

No Kompetensi Sub Kompetensi / Pokok Bahasan 
Tatap Muka 

ke 

1. Menjelaskan Kewirausahaan, 
Kreativitas dan Inovasi 

Mengapa berwirausahaan 1 

Modal berwirausaha 

Arti Inovasi dan Kreativitas 2 

Peran Inovasi dan Kreativitas dalam Wirausaha 

2. Menjelaskan karakter 
Kewirausahaan 

Pola piker usaha 3 

Ciri-ciri Wirausaha 

Karakter Wirausaha 

3. Melakukan Pelaksanaan 
Identifikasi Peluang 

Apa itu Peluang 4 

Perbedaan peluang dan ide 

Memetakan peluang menggunakan Mindman 5 

4. MelakukanPencarian Gagasan 
(Ide) 

Pengenalan business model canvas 6 

Mendesain ide bernilai tambah 7 

Ujian Tengah Semester 8 

5. 
Lanjutan Melakukan Pencarian 
Gagasan/Ide 

Mengitegrasikan ide bernilai tambah dengan pasar 
9-10 

6. Menerapkan Aplikasi Penciptaan 
Gagasan /Ide 

Pengenalan proses pembuatan ide bisnis kreatif 
 

11-13 

7. 
Menerapkan Aplikasi Prototipe 

Definisi prototype  

Pembuatan prototype 14 

8. 
Melakukan Presentasi Akhir Ide 
Bisnis  

Mempresentasikan Ide Bisnis 15 

Ujian Akhir Semester 16 
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BAB II  
KEWIRAUSAHAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI 

 
 
 
 
 

A. Mengapa Berwirausaha 
 
Pengertian Umum Wirausaha 
 
Wirausaha adalah berasal dari kata Wira: utama, gagah berani, luhur; swa: sendiri; usaha: 
kegiatan produktif dan Wiraswasta berasal dari kata: Wira: utama, gagah berani, luhur; swa: 
sendiri; sta: berdiri; Dari asal kata tersebut, wiraswasta pada mulanya ditujukan pada orang-
orang yang dapat berdiri sendiri. Di Indonesia kata wiraswasta sering diartikan sebagai orang-
orang yang tidak bekerja pada sektor pemerintah yaitu; para pedagang, pengusaha, dan orang-
orang yang bekerja di perusahaan swasta, sedangkan wirausahawan adalah orang-orang yang 
mempunyai usaha sendiri. Wirausahawan adalah orang yang berani membuka kegiatan produktif 
yang mandiri. Kata entrepreneurship yang dahulunya sering diterjemahkan dengan kata 
kewiraswastaan akhir-akhir ini diterjemahkan dengan kata kewirausahaan. Entrepreneur berasal 
dari bahasa Perancis yaitu entreprendre yang artinya memulai atau melaksanakan. 
Sheperd (2008) mendifinisikan: “Kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang baru 
pada nilai menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan, menanggung risiko keuangan, fisik, 
serta risiko sosial yang mengiringi, menerima imbalan moneter yang dihasilkan, serta kepuasan 
dan kebebasan pribadi”. 
Kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai berikut: “Wirausaha merupakan pengambilan risiko 
untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang - peluang untuk menciptakan 
usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang 
menjadi besar dan mandiri dalam menghadapi tantangan dan persaingan (Yusuf, 2006). 
 
Fungsi dan Peran Wirausaha 
 
Fungsi dan peran Wirausaha dapat dilihat dari 2 pendekatan yaitu secara mikro dan secara 
makro. Dilihat secara mikro, wirausaha memiliki 2 peran yaitu sebagai penemu ( innovator ) dan 
perencana ( planner ). 

 Sebagai penemu : Wirausaha menemukan dan menciptakan sesuatu yangb baru 
seperti produk, tekhnologi, cara, ide dan organisasi dsb. 

 Sebagai perencana : Merancang tindakan & usaha baru, merencanakan strategi usaha 
baru, merencakan peluang dalam meraih sukses dll. 

Secara makro, peran wirausaha adalah menciptakan kemakmuran, pemerataan kekayaan dan 
kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara. 
 
Pengusaha, wirausaha, dan penemu 
 
Tidak semua pengusaha adalah wirausahawan. Sebagai contoh seorang pengusaha yang 
karena ia memiliki saham disuatu perusahaan dan memiliki koneksi tertentu dengan pejabat 
pemerintah sehingga ia memperoleh fasilitas - fasilitas istimewa baik dalam memenangkan 
tender maupun kemudahan dalam perizinan bukanlah seorang wirausahawan. Orang tersebut 
tidak lebih hanyalah seorang pengusaha/pedagang. 

Setelah mengikuti pembeljajaran ini, Peserta diharapkan 
dapat menjelaskan Kewirausahaan, Kreativitas dan Inovasi 
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Kita dapat mengambil contoh pengusaha air minum dalam kemasan dengan merk Aqua, Bapak 
Tirto Utomo. Dia dapat dikatakan seorang wirausahawan karena ia melakukan terobosan dalam 
usaha baru air minum dalam kemasan yang pada saat itu dikuasai oleh minuman bersoda dan 
beralkohol. Pada awal berdirinya perusahaan Aqua banyak orang mempertanyakan mengapa air 
tawar diperjual belikan yang biasanya di Indonesia dapat diminta dengan gratis, tetapi usaha 
tersebut ternyata berhasil bahkan kini banyak perusahaan lain yang mengikutinya 
Wirausaha berbeda dengan penemu (inventor) yaitu orang yangmenemukan sesuatu yang 
berguna bagi kehidupan manusia, misalnya Thomas Alpha Edison menemukan listrik. Einstein 
menemukan atom, danlainnya. Mereka tidak dapat disebut wirausahawan jika penemuannya 
tersebut tidak ditransformasikan oleh mereka sendiri ke dalam dunia usaha. Wirausahawan 
adalah orang yang yang memanfaatkan penemuan tersebut ke dalam dunia usaha. 
 
Wirausahawan dan Manajer 
 
Wirausahawan berbeda dengan manajer. Meskipun demikian tugas dan perannya dapat saling 
melengkapi. Seorang wirausahawan yang membuka suatu perusahaan harus menggunakan 
keahlian manajerial (manajerial skills) untuk mengimplementasikan visinya. Dilain pihak seorang 
manajer harus menggunakan keahlian dari wirausahawan (entrepreneurial skill) untuk mengelola 
perubahan dan inovasi. 
Menurut Kao (1989), secara umum posisi wirausahawan adalah menempatkan dirinya terhadap 
risiko atas guncangan-guncangan dari perusahaan yang dibangunnya. Wirausahawan memiliki 
risiko atas finansialnya sendiri atau finansial orang lain yang dipercayakan kepadanya dalam 
memulai suatu. Ia juga berisiko atas keteledoran dan kegagalan usahanya. Sebaliknya manajer 
lebih termotivasi oleh tujuan yang dibebankan dan kompensasi (gaji dan benefit lainnya) yang 
akan diterimanya. Seorang manajer tidak toleran terhadap sesuatu yang tidak pasti, 
membingungkan dan kurang berorientasi terhadap resiko dibandingkan dengan wirausahawan. 
Manajer lebih memilih gaji dan posisi yang relatif aman dalam bekerja. Wirausahawan lebih 
memiliki keahlian intuisi dalam mempertimbangkan suatu kemungkinan atau kelayakan dan 
perasaan dalam mengajukan sesuatu kepada orang lain. Dilain pihak, manajer memiliki keahlian 
yang rational dan orientasi yag terperinci. 
 

B. Modal Berwirausaha 
 
1. Pengertian Motivasi. 

Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dorongan yang timbul pada 
diri seseorang, sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan 
tertentu, atau usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang 
tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya 
atau mendapat kepuasan atas perbuatannya. 
Motivasi adalah sebuah alasan atau dorongan seseorang untuk bertindak. Orang yang tidak 
mau bertindak sering kali disebut tidak memiliki motivasi. Alasan atau dorongan itu bisa 
datang dari luar maupun dari dalam diri. Sebenarnya pada dasarnya semua motivasi itu 
datang dari dalam diri, faktor luar hanyalah pemicu munculnya motivasi tersebut. Motivasi dari 
luar adalah motivasi yang pemicunya datang dari luar diri kita. Sementara meotivasi dari 
dalam ialah motivasinya muncul dari inisiatif diri kita (Wikipedia).  
Supardi dan Anwar (2004:47) mengatakan motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang 
yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan - kegiatan tertentu guna 
mencapai tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang 
diarahkan pada tujuan mencapainya sasaran kepuasan. Jadi, motivasi bukanlah yang dapat 
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diamati tetapi adalah hal yang dapat disimpulkan adanya, karena sesuatu perilaku yang 
tampak. 
Menurut Hasibuan (2003:92) motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti „dorongan 
atau daya penggerak‟. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para 
bawahan atau pengikut. Motivasi penting karena dengan motivasi ini diharapkan setiap 
individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang 
tinggi. Motivasi harus dilakukan pimpinan terhadap bawahannya karena adanya dimensi 
tentang pembagian pekerjaan untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya. 
Ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa, pada dasarnya motivasi itu hanya dua, 
yaitu untuk meraih kenikmatan atau menghindari dari rasa sakit atau kesulitan. Uang bisa 
menjadi motivasi kenikmatan maupun motivasi menghindari rasa sakit. Jika kita memikirkan 
uang supaya kita tidak hidup sengsara, maka disini alasan seseorang mencari uang untuk 
menghindari rasa sakit. Sebaliknya ada orang yang mengejar uang karena ingin menikmati 
hidup, maka uang sebagai alasan seseorang untuk meraih kenikmatan. 
Menjadi wirausahawan merupakan suatu kenikmatan yang mampu mengantarkan seseorang 
untuk hidup lebih sejahtera, banyak orang yang bergelut dalam hidup ini dengan susah payah 
untuk mendapatkan kesejahteraan tersebut, namun demikian kadang kala justru hasilnya 
menjadi tidak sesuai dengan keinginan.yang diharapkan. 
 

2. Kiat Menjadi Wirausaha 
Apakah kiat yang dapat ditempuh oleh seseorang agar termotivasi menjadi seorang 
wirausahawan. ? 
Di bawah ini dikemukakan kiat menjadi wirausaha 
a. Merdeka finansial 

Seorang yang berwirausaha, dapat menentukan gajinya sendiri, sesuai dengan yang ia 
inginkan. 

b. Merdeka Waktu 
Dengan mempunyai usaha sendiri, seorang wirausahawan akan mempunyai jam kerja 
yang bebas, tidak terikat jam kantor, serta bebas dari sikap like dan dislike dari atasan. 
Jika perusahaan sudah mempunyai system yang baik, ia tidak perlu setiap hari berada di 
kantornya, bahkan pengurusan perusahaan dapat diserahkan kepada orang lain yang ia 
gaji. 

c. Mewujudkan Impian 
Dari hasil berwirausaha, seorang dapat mewujudkan impian hidupnya, 

 Ingin menjadi apa ? 
 Ingin berbuat apa ? (untuk diri sendiri dan orang lain) 
 Ingin memiliki / memberi apa ? 
 Ingin dikenang sebagai apa ? 
 dsb 

 
3. Prinsip - Prinsip Wirausahawan dan Orang - Orang Sukses 

Di bawah ini akan diuraikan beberapa kalimat bijak yang perlu dihayati oleh wirausahawan 
menuju sukses dalam kegiatan usahanya, sebagai berikut (Adi Sutanto, 2002) : 
a. Orang sukses terus bekerja sebelum orang lain berhenti, orang gagal berhenti sebelum 

orang lain. 
b. Orang sukses berpandangan luas, orang gagal berpandangan sempit. 
c. Orang sukses memecahkan masalah, orang gagal membawa masalah. 
d. Orang sukses hidup mandiri, orang gagal bergantung pada orang lain. 
e. Orang sukses selalu percaya diri dan tidak pernah iri pada orang lain, orang yang gagal 

merasa rendah diri dan selalu iri pada orang lain. 
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f. Orang sukses berdisiplin diri, orang gagal menurut kehendak hati. 
g. Orang sukses berpikir positif, orang gagal bersikap negatif. 
h. Orang sukses tekun berusaha walaupun gagal, orang gagal selalu mengingat kegagalan 

itu. 
i. Orang sukses menciptakan kesempatan, orang gagal semata-mata menunggu 

kesempatan datang. 
j. Orang sukses menghadapi masalah sebagai tantangan, orang gagal menghadapi 

masalah sebagai beban. 
k. Ditengah-tengah kesulitan terletak peluang. 
l. Buat apa berebut kue bila masih ada banyak kue yang lain atau kita bisa membuatnya 

sendiri. 
 

4. Membangun Hubungan dengan Orang Lain 
Unsur terpenting dalam memformulasikan kesuksesan wirausahawan adalah mengetahui 
cara berhubungan baik dengan orang banyak. Pengusaha yang telah berhasil gemilang 
mengakui pentingnya orang lain dalam kesuksesan mereka. 
Beberapa cara yang menjadi pedoman dalam membina hubungan baik dengan orang 
banyak, sebagai berikut : 
a. Jangan mementingkan diri sendiri. Potensi hubungan yang baik akan berkembang pesat 

bila anda mulai memusatkan perhatian pada orang lain 
b. Berikan mereka perhatian. Semua keterampilan, bakat, dan pendidikan di dunia ini tidak 

akan pernah membuat oranga lain lebih terkesan daripada perhatian anda yang tulus 
ikhlas kepadanya. 

c. Kenali mereka lebih jauh. Banyak tau tentang seseorang merupakan pertanda positif 
bahwa anda mempunyai perhatian, dan ini akan menciptakan ikatan positif dan 
langgeng. 

d. Jangan anggap remeh nilai seseorang dengan siapa anda berhubungan. Temuilah 
setiap orang dengan sikap positif dan harapkan agar setiap pertemuan menghasilkan 
sesuatu yang positif. Layanilah setiap orang sama pentingnya, maka anda tidak kan 
pernah menganggap rendah siapapun. 

e. Mintalah nasehat atau bantuan. Banyak orang yang senang bila memperoleh 
kesempatan untuk menunjukkan keahliannya. Merekapun akan merasa senang bila 
membantu anda, sebab ini menunjukkan seolah-olah mereka memiliki sedikit kekuasaan 
atau kelebihan. 

f. Jadilah pendengar yang baik. Pengusaha sukses berupaya mendengar pendapat orang 
lain untuk dijadikan bahan pengembangan keputusan bisnis. 

g. Buatlah orang lain merasa penting .Tidak ada ruginya bagi kita untuk memuji orang lain 
dan menghormatinya agar membuatnya merasa penting, bahkan ini akan menciptakan 
hal-hal yang luar biasa bagi orang lain. 

h. Jadilah orang yang dapat dipercaya dan konsisten. Kehilangan kredibilitas tidak hanya 
merusak persahabatan, tapi juga merusak hubungan bisnis. Kesempatan dengan orang 
akan hilang dengan cepat bila orang lain tidak dapat mengandalkan anda. 

 
Hindari perdebatan. Merupakan suatu usaha menciptakan satu keadaan “menang-menang”, 
perdebatan selalu menimbulkan kerusakan hubungan dengan orang lain. 
 

5. Kepribadian Wirausaha 
Dengan kepribadian yang dimiliki seseorang, ia dapat memikat orang lain, orang menjadi 
simpati padanya, orang tertarik dengan pembicaraannya, orang terkesima olehnya. 
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Wirausahawan yang memiliki kepribadian seperti ini seringkali berhasil dalam menjalankan 
usahanya. 
Erich Fromm (1975), Kepribadian (personality) merupakan keseluruhan kualitas psikis yang 
khas yang diwarisi atau diperoleh pada seseorang yang membuatnya unik. 
Sutan Takdir Alisyabaana (1975), kepribadian merupakan keseluruhan karakteristik dari diri 
seseorang, bisa berbentuk pikiran, kata hati, berupa temperamen, watak/karakter. 
 

6. Kepribadian yang produktif. 
Seorang wirausaha adalah orang yang memiliki kepribadian yang produktif, artinya orang 
yang dalam setiap kegiatannya menimbulkan atau meningkatkan kegunaan (kegunaan 
tempat, waktu, bentuk, dan kepemilikan). 
Gilmore (1974), pribadi yang produktif ialah individu yang menghasilkan kontribusi 
bermanfaat bagi lingkungannya, ia imajinatif, inovatif, bertanggung jawab, dan responsive 
dalam hubungannya dengan orang lain. 
Seorang wirausaha selalu memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya, antara lain 
menampung tenaga kerja, member sumbangan sosial, bergaul dengan sesama. Memiliki 
tanggung jawab social yang tinggi, untuk itu ia harus senang berinteraksi, bergaul, toleransi, 
terbuka sesama teman. 
Seorang yang produktif adalah individu yang matang dari sisi aspek psikologisnya. Adapun 
ciri-ciri pribadi yang matang sebagai berikut :  
a. Tidak banyak tergantung pada orang lain 
b. Memiliki rasa tanggung jawab 
c. Obyektif dan kritis 
d. Emosinya stabil 
e. Di lingkungan yang cocok dia akan tampil 
f. Keyakinan agama tinggi. 
 

7. Profil Anda Sebagai Wirausaha 
Seorang wirausaha haruslah mengenal potensi diri dan bisnisnya dengan baik agar dapat 
memenuhi dan melayani serta kemudian menguasainya. Dengan mengenal potensi diri dan 
potensi bisnisnya maka kita akan tahu kemana kita harus mampu untuk merubah jalannya 
usaha meskipun kita harus menghadapi tantangan. 
Langkah awal dalam menjalankan bisnis adalah kita harus melakukan analisa terhadap 
potensi diri dan potensi bisnis yang sering disebut analisa profil dan analisa pasar. Dalam hal 
ini kita haruslah melakukan identifikasi terhadap potensi diri dan pasar yang akan kita 
jalankan. 
Dengan mengetahui karakteristik pasar atau konsumen bagi bisnisnya, maka kita dapat 
memperoleh petunjuk tentang bagaimana kita harus melayani dengan sebaik-baiknya. Bila 
dapat melayani secara lebih baik, maka akan dapat memperoleh posisi yang baik dalam 
percaturan bisnis tersebut. 
Untuk mengukur potensi diri dan potensi bisnis, maka dengan menggunakan instrumen 
(lampiran 2) dapat menganalisa profil dan analisa pasar, sehingga dapat dicarikan strategi 
untuk meningkatkan potensi diri dan bisnisnnya. 
 

C. Inovasi dalam Wirausaha 
 

1. Pengertian Inovasi 
Inovasi adalah implementasi yang berhasil dari ide – ide kreatif (Brazeal & Hebert, 1997). 
Inovasi merupakan proses berpikir mengenai ide yang baru dalam rangka memuaskan 
pelanggan, oleh karenanya inovasi yang efektif harus melibatkan tiga dimensi yaitu individu, 
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tim, dan organisasi. Persoalannya organisasi tidak mempunyai ide yang baru, demikian pula 
dengan tim tetapi yang mempunyai ide yang baru adalah individu. Oleh karenanya inovasi 
membutuhkan tim (Adair, 1996). 
Istilah inovasi dalam organisasi pertama kali diperkenalkan oleh Schumpeter pada tahun 
1934. inovasi dipandang sebagai kreasi dan implementasi “kombinasi baru”. Istilah kombinasi 
baru ini dapat merujuk pada produk, jasa, proses kerja, pasar, kebijakan dan system baru. 
Dalam inovasi dapat diciptakan nilai tambah, baik pada organisasi, pemegang saham, 
maupun masyarakat luas. Oleh karenanya sebagian besar definisi dari inovasi meliputi 
pengembangan dan implementasi sesuatu yang baru (Do jong & Den Hartog, 2003) 
sedangkan istilah “baru” dijelaskan Adair (1996) bukan berarti original tetapi lebih ke 
kebaruan (newness). 
Inovasi merupakan istrumen penting untuk memberdayakan sumber daya agar menghasilkan 
sesuatu yang baru dan menciptakan nilai. Sebagai wirausahawan harus mampu menciptakan 
nilai – nilai secara terus menerus, yaitu dengan mengubah semua tantangan menjadi peluang 
melalui ide – ide yang terus berkembang. 
Agar dapat merubah suatu tantangan menjadi peluang, diperlukan inovasi. Misalnya 
menemukan penemuan baru sesuai dengan apa yang menjadi keinginan konsumen, dan 
mampu menciptakan permintaan, sehingga yang bersangkutan dapat dikatagorikan sebagai 
Bussiness Innovation, sekaligus menjadi penggerak pasar (market driven) yang mampu 
menciptakan ketergantungan konsumen pada produsen. 
 
Inovasi adalah produk atau jasa yang dipersepsikan oleh konsumen sebagai produk atau jasa 
baru. Secara sederhana, inovasi dapat diartikan sebagai terobosan yang berkaitan dengan 
produk-produk baru. Namun Kotler (2004) menambahkan bahwa inovasi tidak hanya terbatas 
pada pengembangan produk-produk atau jasa-jasa baru. Inovasi juga termasuk pada 
pemikiran bisnis baru dan proses baru. Menurut Buchari (2004) inovasi berarti mengamati 
konsumen untuk menemukan dan memuaskan konsumennya dengan memberikan produk 
yang baru. Keeh, et.al (2007) menjelaskan inovasi sangat penting karena terdapat alasan 
berikut : 
1. Teknologi berubah sangat cepat seiring adanya produk baru, proses dan layanan baru 

dari pesaing, dan ini mendorong usaha entrepreneurial untuk bersaing dan sukses. 
2. Efek perubahan lingkungan terhadap siklus hidup produk semakin pendek. 
3. Konsumen saat ini lebih pintar dan menuntut pemenuhan kebutuhan. Harapan dalam 

pemenuhan kebutuhan mengharap lebih dalam hal kualitas, pembaruan, dan harga. 
4. Dengan pasar dan teknologi yang berubah sangat cepat, ide yang bagus dapat semakin 

mudah ditiru, dan ini membutuhkan metode penggunaan produk, proses yang baru dan 
lebih baik, dan layanan yang lebih cepat. 

5. Inovasi bisa menghasilkan pertumbuhan lebih cepat, meningkatkan segmen pasar, dan 
menciptakan posisi korporat yang lebih baik. 

 
Tanpa adanya inovasi perusahaan tidak akan dapat bertahan lama atau bersaing dipasar. Hal 
ini disebabkan oleh kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan selalu berubah-ubah. 
Pelanggan tidak selamanya akan mengkonsumsi produk yang sama. Pelanggan akan 
mencari produk lain dari perusahaan lain yang dirasakan dapat memuaskan kebutuhan 
mereka, sesuatu yang berkenaan dengan barang, jasa atau ide yang dirasakan baru oleh 
seseorang (Hidayati, 2011). Oleh karena itu diperlukan adanya inovasi yang dilakukan terus 
menerus untuk menarik perhatian pelanggan agar perusahaan tetap berdiri untuk 
melangsukan usahanya. 
Inovasi produk seharusnya mampu memberikan nilai tambah dibanding produk sejenis 
(keunggulan produk) sehingga dapat menjadikan perusahaan memiliki keunggulan 
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dibandingkan dengan pesaingnya. Lukas dan Ferrell (2000: 240) menjelaskan adanya 
beberapa indikator dari invosi produk, yaitu: 
1. Perluasan lini (line extensions) yaitu produk yang dihasilkan perusahaan tidaklah benar-

benar baru tetapi relative baru untuk sebuah pasar. 
2. Produk baru (me too – product) yaitu produk baru bagi perusahaan tetapi tidak baru bagi 

pasar. 
3. Produk benar-benar baru (new – to – the – world – product) adalah produk yang 

termasuk baru baik bagi perusahaan maupun pasar. 
 

Inovasi mempunyai 4 (empat) ciri yaitu : 
1. Memiliki kekhasan / khusus artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, 

program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. 
2. Memiliki ciri atau unsur kebaruan, dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik 

sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas dan 
kebaruan. 

3. Program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti bahwa suatu 
inovasi dilakukan melalui suatu proses yang yang tidak tergesa-gesa, namun ke-
inovasian dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan 
terlebih dahulu. 

4. Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan, program inovasi yang dilakukan harus memiliki 
arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. 

 
Menurut Rogers dalam LAN (2007) mengatakan bahwa inovasi mempunyai atribut sebagai 
berikut : 

1. Keuntungan Relatif. Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih 
dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang 
melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain. 

2. Kesesuaian. Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuain 
dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak 
sertamerta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang sedikit, namun 
juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu 
juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi 
itu secara lebih cepat. 

3. Kerumitan. Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan 
yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun 
demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, 
maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting. 

4. Kemungkinan Dicoba. Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti 
mempunyai keuntungan atau nilai dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga 
sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak 
mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi. 

5. Kemudahan diamati. Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana 
sebuah inovasi bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. 

 
Inovasi usaha merupakan kemampuan inovatif yang secara riil tercermin dalam kemampuan 
dan kemauan untuk memulai usaha (start up), kemampuan mengerjakan sesuatu yang baru, 
kemampuan dan kemauan mencari peluang, kemampuan dan keberanian menanggung 
resiko dan kemampuan mengembangkan ide serta meramu sumber daya. Semua ini 
diperlukan untuk : 
a. menghasilkan produk baru; 
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b. menghasilkan nilai tambah baru; 
c. merintis usaha baru; 
d. melakukan proses/teknik baru; 
e. mengembangakan organisasi baru. 

 
Peran inovator wirausaha sebagai perencana (planner) 
1. merancang perusahaan 
2. mengatur strategi perusahaan 
3. pemrakarsa ide – ide perusahaan 
4. pemegang visi untuk memimpin 

 
Peran inovator sebagai pelaksana usaha (businessman) : 
1. menemukan, menciptakan dan menerapkan ide baru yang berbeda 
2. meniru dan menduplikasi  meniru dan memodifikasi 
3. mengembangkan produk baru, teknologi baru, citra baru, dan organisasi baru. 

 
Peran inovator sebagai evaluator 
1. Menciptakan kembali produk baru dan berbeda. 

Pada saat ide dimunculkan secara riil, baik dalam bentuk barang ataupun jasa baru, maka 
produk tersebut harus berbeda dengan produk yang sudah ada di pasar dan sekaligus 
harus mampu menciptakan nilai bagi konsumen. Dengan demikian seorang wirausahawan 
harus pula mampu melakukan analisis sekaligus memahami perilaku konsumen ataupun 
perilaku pasar. 

2. Mengamati pintu peluang 
Wirausahawan harus secara cermat mengamati dan menganalisis potensi yang dimiliki 
pesaing antara lain berkaitan dengan berbagai hal mengenai sumber keuangan berikut 
kekuatannya, jenis, jumlah dan stok produk di gudang, pola pemasaran produknya, 
sumber dan dukungan raw material dan lain sebagainya, termasuk melakukan 
pengamatan mengenai kelebihan dan kekurangan pesaing secara komprehensif terhadap 
pesaing. 

 
Strategi berinovasi 
Setelah wirausahawan memahami beberapa hal yang telah disebutkan di atas, tidak ada 
salahnya wirausahawan juga memiliki cara atau strategi dalam rangka memahami serta 
mengamati kelebihan dan kekurangan pesaing. 
Strategi ini sangat bermanfaat untuk membantu dalam menciptakan inovasi – inovasi baru. 
Strategi yang dapat dikembangkan adalah dengan menginventarisir beberapa contoh 
pertanyaan, seperti tertera di bawah ini : 

1. Bagaimana kemampuan teknik yang dimiliki pesaing 
2. Bagaimana Treck record pesaing berkaitan dengan kesuksesannya dalam pengembangan 

produk. 
3. Sejauh mana kemampuan dan kesediaan pesaing untuk melakukan investasi dalam 

pengembangan produk baru ataupun produk awal 
4. Keunggulan pasar apa yang dimiliki pesaing 
5. Sejauh mana kecepatan perusahaan membawa produknya ke pasar melebihi kecepatan 

pesaing; 
6. Apakah kapabilitas dan sumber yang dimiliki perusahaan cukup untuk membawa produk 

ke pasar yang sedang dikuasai pesaing; 
7. Apakah perusahaan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi kekuatan pesaing. 
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D. Kreativitas dalam Wirausaha 
 
Bryd & Bryman (2003) mengatakan bahwa ada dimensi yang mendasari sebuah keberhasilan 
yaitu kreativitas. Sedangkan pendapat Amabile (2003), bahwa semua kegiatan kewirausahaan 
diawali dari ide yang kreatif. 
Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangan ide – ide baru yang terdiri dari tiga aspek, 
yaitu keahlian, kemampuan berpikir fleksibel dan imajinatif. Dalam proses kreativitas, individu 
mempunyai ide – ide baru, berdasarkan proses berpikir imajinatif dan didukung oleh motivasi 
internal yang tinggi. 
Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa 
gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada (Supriadi, 2015). 
Suryana (2003) menyatakan bahwa kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru.Kreativitas 
sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru 
dalam memecahkan persoalan dalam menghadapi peluang Kreativitas merupakan kemampuan 
berpikir tingkat tinggi yang mengimplikasikan terjadinya eskalasi dalam kemampuan berpikir, 
ditandai oleh suksesi, diskontinuitas, diferensiasi, dan integrasi antara tahap perkembangan. 
Atribut orang yang kreatif adalah terbuka terhadap pengalaman, suka memperhatikan melihat 
sesuatu dengan cara yang tidak biasa, kesungguhan, menerima dan merekonsiliasi sesuatu 
yang bertentangan, toleransi terhadap sesuatu yang tidak jelas, independen dalam mengambil 
keputusan, berpikir dan bertindak, memerlukan dan meng-asumsikan otonomi, percaya diri, tidak 
menjadi subjek dari standar dan kendali kelompok, rela mengambil resiko yang diperhitungkan, 
gigih, sensitif terhadap permasalahan, lancar-kemampuan untuk men-generik ide-ide yang 
banyak, fleksibel keaslian, responsif terhadap perasaan, terbuka terhadap fenomena yang belum 
jelas, motivasi, bebas dari rasa takut gagal, berpikir dalam imajinasi, selektif (Hadiyati, 2011). 
 
Berpikir dan menghasilkan ide kreatif tidaklah sesulit yang dibayangkan. Kreativitas dapat 
dipelajari dan diajarkan. Kreatif itu mudah. Berpikir kreatif dapat digunakan untuk memecahkan 
masalah-masalah besar, seperti bagaimana mengatasi desintegrasi bangsa, kemiskinan, 
sampah-sampah kota, sumber energi murah, hingga masalah-masalah yang sederhana seperti 
memilih kado natal/tahun baru dan ulang tahun. 
Terobosan-terobosan besar dalam mengatasi masalah biasanya diawali dari sebuah ide kreatif 
yang diteruskan oleh usaha keras tanpa kenal menyerah. Bangsa Indonesia membutuhkan 
sumbangan ide-ide kreatif untuk membuat terobosan-terobosan baru dalam mengatasi krisis. 
Setiap orang boleh menyumbangkan ide. Semakin banyak ide kreatif, semakin besar peluang 
untuk mengatasi krisis. 
Banyak orang beranggapan kreatif hanyalah milik ilmuwan yang berotak brilian atau milik para 
seniman. Pemikiran kreatif merupakan bakat yang diwariskan turun temurun. Anggapan ini tidak 
sepenuhnya benar. Banyak penelitian membuktikan bahwa kreatif dapat dilatih dan diajarkan. 
Para ahli banyak mengusulkan metode berpikir kreatif, seperti: brainstorming, sinektik, analogi, 
main maping, lateral thinking, dan lain-lain.  
 
Pendapat yang dikemukakan oleh Pasman (2008) yang mengemukakan beberapa atribut untuk 
produk yang kreatif yaitu: 
1. Keaslian pada tingkat kebaruan produk kemungkinan dapat di realisasikan. 
2. Tingkat transformasi suatu produk. 
3. Kelayakan produk yang menyangkut aspek kualitas dan ide produk 

 
Guilford (1999) mengemukakan beberapa factor penting yang merupakan aspek dari 
kemampuan berpikir kreatif, yaitu: 
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1. Kelancaran berpikir (fluency of thinking) Kemampuan untuk menghasilkan banyak ide 
yang keluar dari pemikiran secara cepat. Dalam kelancaran berpikir yang perlu 
ditetapkan adalah kuantitas bukan kualitas. 

2. Keluwesan berpikir (flexibility) Kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide jawaban 
atau pertanyaan yang bervariasi, melihat suatu masalah dari sudut pandang yang 
berbeda-beda dan mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara 
pemikiran. Orang kreatif adalah orang yang luwes berpikir. 

3. Elaborasi pikiran (elaboration) Kemampuan mengembangkan gagasan dan 
menambahkan atau merinci detil-detil dari suatu objek gagasan atau situasi sehingga 
menjadi lebih menarik. 

4. Keaslian berpikir (originality) Kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau 
kemampuan untuk mencetuskan gagasan asli. 

 
Proses-proses dan Tahap Kreativitas 
Tidak adanya kesatuan teori menyebabkan sulitnya menjelaskan topik mengenai kreativitas 
serta kurangnya perhatian dalam pengembangan ilmu. Tetapi meskipun demikian, kreativitas 
tetap disebut-sebut sebagai salah satu bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari maupun 
dunia pendidikan. Wallas (2007) menjelaskan bahwa ada empat tahapan dalam proses kreatif, 
yaitu: 

1. Persiapan: memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal untuk 
memecahkannya. 

2. Inkubasi: masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk 
memecahkan masalah dan perhatian dialihkan sejenak pada hal lainnya, 

3. Iluminasi: memperoleh insight (pemahaman yang mendalam) dari masalah tersebut. 
4. Verifikasi: menguji pemahaman yang telah didapat dan membuat solusi. 

 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kreativitas 
Kreativitas dipandang sebagai faktor bawaan yang hanya dimiliki oleh individu tertentu. Dalam 
perkembangan selanjutnya, ditemukan bahwa kreativitas tidak dapat berkembang secara 
otomatis tetapi membutuhkan rangsangan dari lingkungan. Berikut pendapat para ahli 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Munandar (2006) mengemukakan 
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas adalah usia, tingkat pendidikan orang tua, 
fasilitas yang tersedia, dan penggunaan waktu luang. 

 
Ciri - Ciri Kreativitas Usaha 
Ciri kreatifitas usaha menurut Kao dalam Roe (1989) adalah ;  
1. Terbuka terhadap pengalaman kreativitas usaha dapat berhasil apabila dilakukan secara 

terus menerus, tanpa kenal lelah, dari proses yang terus menerus dan adanya keterbukaan 
terhadap seluruh proses, maka akan menjadi pengalaman berharga yang akhirnya mampu 
menghasilkan kreativitas usaha yang maksimal. 
Contoh : kreativitas dalam menciptakan produk berbahan dasar ikan dengan cita rasa yang 
lezat, gurih, dan nikmat, merupakan produk yang dihasilkan melalui proses berulang – ulang, 
hingga akhirnya ditemukanlah produk ikan olehan dengan bentuk dan rasa yang pas. 
Artinya di sini bahwa untuk mencapai suatu hasil kreativitas terbaik, maka proses pembuatan 
tidak dilakukan hanya satu kali, namun telah melewati proses berkali – kali, dengan berbagai 
macam uji coba. 

2. Suka memperhatikan / melihat sesuatu dengan cara yang tidak biasa Kreativitas yang 
tumbuh karena adanya upaya untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang tidak biasa. 
Contoh: biasanya kalau kita makan ikan, pasti duri – durinya akan dibuang, nah bagi orang 
yang kreatif, dia akan berpikir bagaimana suatu hal yang tidak biasa dapat menjadi biasa, 
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yaitu bagaimana kalau duri – duri ikan yang biasanya dibuang, kemudian dapat dimakan, 
contohnya bandeng presto, dll. 

3. Kesungguhan.  
Kreativitas itu akan tumbuh karena kesungguhan. Ketika seseorang menekuni suatu 
pemikiran, kemudian ia mencoba merealisasikan idenya tersebut dengan penuh 
kesungguhan, maka tidak jarang kreativitas akan tumbuh dari hal tersebut. 

4. Menerima dan merekonsiliasi sesuatu yang bertentangan 
Ide - ide kreatif kadang kala muncul ketika seorang menerima pemberian dari orang lain, 
baik itu makanan maupun apa saja, kemudian pemberian tersebut mendorong seorang 
untuk merekonsiliasi dan membuat produk yang bertentangan. 
Contohnya: ketika seorang diberi semangkok bakso, maka ide kreatif yang tumbuh adalah 
bagaimana membuat bakso dengan menggunakan bahan dasar dari ikan, akhirnya lahirlah 
bakso ikan, serta surimie ikan, dll. 

5. Independen dalam mengambil keputusan, berpikir dan bertindak Kreativitas usaha juga dapat 
terjadi karena beberapa ide yang disampaikan oleh orang lain. Melalui ide – ide tersebut 
kemudian tumbuhlah keinginan untuk menggabungkannya, tentunya setelah 
dipertimbangkan dengan baik, maka terwujudlah berbagai macam produk. Banyak sekali 
contohnya dilapangan dapat kita jumpai, beberapa produk yang dihasilkan dari kolaborasi 
berbagai macam ide. 

6. Percaya diri 
Adanya rasa kepercayaan diri yang tinggi membuat seseorang mampu termemotivasi untuk 
melakukan kreativitas usaha. Kepercayaan diri inilah yang mendorong terwujudnya ide – ide 
kreatif. Biasanya tanpa adanya kepercayaan diri yang tinggi ide – ide kreatif sering kali 
kandas ditengah jalan, untuk itu bagi para wirausahawan harus terus berlatih bagaimana 
meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi, disamping meningkatkan ilmu pengetahuan dan 
pengalamannya.  

7. Rela mengambil resiko yang diperhitungkan 
Resiko pada setiap usaha merupakan suatu hal yang sudah lumrah, demikian pula dalam 
membuat kreativitas usaha, faktor resiko pasti ada, untuk itu seorang wirausahawan harus 
lebih tajam lagi dalam memperhitungkan tingkat resiko dari proses perwujudan ide kreativitas 
yang akan dicapai. 

 
Kreativitas Usaha menurut Raudsepp (1989) Raudsepp menambahkan lebih lanjut ciri 
kreativitas sebagai berikut ;  
1. Sensitif terhadap permasalahan 

Jiwa yang sensitif terhadap permasalahan merupakan salah satu faktor yang turut 
menjadi perhitungan tersendiri, dimana dengan memahami tingkat sensitifitas yang tinggi, 
seorang wirausahawan tentunya akan lebih mumpuni lagi dalam mewujudkan ide - ide 
kreatifnya. 

2. Lancar-kemampuan untuk men-generik ide-ide yang banyak 
Banyaknya ide yang mesti diakomodir dapat menjadi inspirasi sendiri dalam mewujudkan 
kreativitas usaha, ide – ide tersebut digeneralisir sehingga membuat seorang 
wirausahawan menjadi piawai dan lancar dalam memilah dan memilih ide – ide tersebut. 
Contoh : ketika seorang pengusaha ingin membuat disain untuk sebuah tempat usaha, 
maka tidak sedikit ide akan bermunculan secara spontan, baik dari orang – orang 
terdekat, maupun dari orang lain, namun demikian akhirnya setelah melalui proses 
pemilihan beberapa ide, maka bangunan tersebut dapat berdiri dengan sentuhan 
kreativitas dan seni yang tinggi. 

3. Fleksibel 
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Suatu kreativitas usaha hendaknya tidak terlalu kaku, artinya kreativitas usaha yang 
maksimal merupakan wujud dari proses yang Fleksibel terhadap setiap perkembangan 
Fleksibel merupakan suatu sikap yang tepat, karena setiap saat apapun dapat berubah. 
Contoh : kalau dahulu pengusaha menggunakan kemasan berupa plastik yang diberi 
lebel untuk mengemas produknya, namun seiring dengan berubahnya jaman, maka saat 
ini produk dikemas menggunakan alumunium foil dan dimasukkan ke dalam wadah atau 
dus yang sudah diberi lebel. 

4. Keaslian 
Menjaga keaslian merupakan suatu hal yang sangat penting, karena cita rasa yang asli 
terhadap suatu produk kreativitas usaha, akan berbeda dengan produk yang bukan asli 
(tiruan). Contoh: produk yang benar – benar menggunakan bahan dasar ikan akan 
sangat berbeda dengan produk yang sudah menggunakan bahan campuran, misalnya 
bakso, bakso yang hanya menggunakan bahan dasar ikan, akan berbeda dengan bakso 
yang sudah dicampur, antara ikan dengan tepung dan lain – lain, walaupun diberi 
formulasi yang mirip dengan rasa ikan yang asli, pasti akan terasa berbeda. 

5. Responsif terhadap perasaan 
Memahami dengan baik mengenai rasa merupakan salah satu ciri bagi wirausahawan 
yang sukses,karena rasa adalah segalanya, ketika seorang sudah menemukan rasa 
yang memang ia cari, pasti ia akan datang terus dan menjadi pelanggan tetap, dan 
bahkan keuntungan lain yang akan diperolehnya adalah pelanggan tersebut akan 
mempromosikan produk kita kepada orang lain tanpa harus diminta. 
Begitulah seorang wirausahawan memang harus selalu responsif terhadap perasaan, 
demikian pula pada saat pembeli menunjukkan ekspresi tentang kejanggalan dari produk 
yang ia konsumsi, maka seorang wirausahawan pun segera meresponnya dengan cepat. 

6. Terbuka terhadap penomena yang belum jelas 
Seorang wirausahawan yang kreatif selalu melihat perkembangan informasi, baik melalui 
televisi maupun media informasi lainnya, karena dalam informasi tersebut, kadang – 
kadang disampaikan penomena yang belum jelas, misalnya ada informasi yang 
menyatakan bahwa menurut perkiraan para ahli gizi di salah satu perguruan tinggi 
dikatakan bahwa ada jenis ikan tertentu yang mempunyai kandungan mercuri sangat 
tinggi dan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, penomena yang belum jelas ini 
ada baiknya diterima untuk selanjutnya menjadi kajian, jika memang informasi tersebut 
benar, berarti seorang wirausahawan agar menghindari menggunakan komoditas ikan 
tersebut dalam mewujudkan kreativita usahanya. 

7. Motivasi 
Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam mewujudkan kreativitas usaha adalah 
adanya motivasi atau semangat. Motivasi atau semangat inilah yang menjadi pendorong 
kuat bagi seorang wirausahawan, sebab tanpa motivasi, maka seorang wirausahawan 
tidak mampu melewati banyaknya tantangan dan hambatan. Motivasi inilah yang menjadi 
salah satu kata kunci keberhasilan dan kesuksesan. 

8. Bebas dari rasa takut gagal 
Kegagalan merupakan suatu hal yang biasa, seorang wirausahawan yang sukses 
dengan berbagai kreativitas usahanya, adalah wirausahawan yang telah mampu 
menghilangkan rasa takut pada kegagalan. Kegagalan bukanlah merupakan kehancuran 
atau kekalahan yang tidak mungkin dapat diatasi, namun kegagalan merupakan 
keberhasilan yang tertunda. 

9. Berpikir dalam imajinasi 
Suatu ide yang kreatif biasanya tumbuh dari hal – hal yang dipikirkan dalam imajinasi 
seseorang, seorang yang selalu berimajinasi mengenai bagaimana menciptakan 
kreativitas usaha yang lain dari pada yang lain, tidak hanya berhenti sampai di situ, ia 
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akan terus berpikir dan berpikir, bagaimana membuat suatu kreativitas, misalnya 
bagaimana membuat cake tapi dari tepung ikan, atau membuat kue ulang tahun yang 
akan dihadiahkan kepada anak – anak yang akan datang pada suatu peseta ulang tahun, 
tapi kue yang dibuat dari hasil ikan yang diolah dan dikemas menjadi berbagai macam 
bentuk makanan ringan. Ide – ide tersebut biasanya sebelum diwujudkan yaitu dipikirkan 
terlebih dahulu secara seksama dalam imajinasi, yang pada akhirnya mampu 
diwujudkan. 

10. Selektif 
Kreativitas usaha yang mampu diwujudkan adalah kreativitas yang dilakukan dengan 
penuh selektif. Kreativitas yang diwujudkan tanpa melalui proses yang selektif, 
sentuhannya akan sangat berbeda, bahkan tingkat kepuasan pelanggannya pun 
berbeda, dan tentunya pelanggan akan lebih memilih kepada produk usaha yang diolah 
secara selektif, kita lihat saja contohnya hasil karya seni lukis, tentu akan berbeda antara 
seniman yang memilih perpaduan warna yang selektif dengan yang tidak selektif. 
Secara umum kreativitas  usaha dapat diformulasikan sebagai berikut ; 
a. Kreativitas dimiliki oleh setiap orang (baik pada tingkat kemampuan yang kecil 

maupun besar) 
b. Kreativitas memerlukan pencapaian dari suatu perspektif yang baru. Paling tidak baru 

untuk orang tersebut 
c. Kreativitas mendambakan sesuatu yang lebih berkualitas 
d. Perspektif yang baru ini dicapai dengan membawa bersama pengalaman yang tidak 

berhubungan sebelumnya. 
e. Seseorang harus mendekati lingkungannya dengan cara yang kreatif 
f. Orang yang kreatif harus berfantasi, bermain, dan berpikir 
g. Orang yang kretaif bersikap spontan, fleksibel, dan terbuka terhadap pengalaman 
h. Spontanitas dari manusia adalah sumber dari kreativitas. 
 

E. Latihan Soal  
Silahkan anda kerjakan soal latihan di bawah ini kemudian berilah pendapat dari masing-masing 
soal yang telah anda kerjakan tersebut. Latihan ini dikumpulkan pada minggu ke dua setelah 
kalian mendapatkan modul perkuliahaan ini.  

1. Jelaskan pengertian dari Wirausaha menurut pendapat saudara, kemudian  bedakan 
dengan pengusaha dan manajer ? 

2. Jelaskan modal seseorang yang ingin menjadi wirausahaan ? 
3. Jelaskan Inovasi dalam wirausaha ? 
4. Jelaskan Kreatifitas dalam wirausaha ? 
5. Jelaskan ciri – ciri Inovasi dan Kreativitas Usaha ? 

 
F. Rangkuman 

Kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang baru pada nilai menggunakan waktu 
dan upaya yang diperlukan, menanggung risiko keuangan, fisik, serta risiko sosial yang 
mengiringi, menerima imbalan moneter yang dihasilkan, serta kepuasan dan kebebasan pribadi. 
 
Inovasi merupakan proses berpikir mengenai ide yang baru dalam rangka memuaskan 
pelanggan, oleh karenanya inovasi yang efektif harus melibatkan tiga dimensi yaitu individu, tim, 
dan organisasi. 
 
Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangan ide – ide baru yang terdiri dari tiga aspek, 
yaitu keahlian, kemampuan berpikir fleksibel dan imajinatif. Dalam proses kreativitas, individu 
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mempunyai ide – ide baru, berdasarkan proses berpikir imajinatif dan didukung oleh motivasi 
internal yang tinggi. 
 

G. Umpan Balik 
Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul ini.Hitung 

jawaban Anda yang benar.Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman 

terhadap materi 

 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

        Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 % : Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup 

61 % - 70,99 % : Kurang 

 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), maka disarankan 

mengulangi materi. 
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BAB III  
KARAKTER KEWIRAUSAHAAN 

 
 

 
 
 

A. Pola Pikir Usaha 
 
Cara - cara yang lebih mudah dan praktis untuk merangsang lahirnya ide-ide kreatif adalah 
sebagai berikut : 
 

1. Penggabungan Ide 
Pola berpikir kreatif yang sering kita temui adalah pengabungan ide. Produk-produk inovatif 
banyak dikembangkan dari gabungan ide-ide yang sudah ada sebelumnya. Contoh kalau 
dulu ikan itu tidak diolah menjadi beberapa macam produk seperti syomai ikan, bakso ikan, 
kaki naga, dan sebagainya, namun berkat penggabungan beberapa ide kreatif, kini kita dapat 
menjumpai beberapa produk ikan dengan berbagai macam ;bentuk dan kemasan, sehingga 
menimbulkan daya tarik tersendiri dan dapat diterima dipasaran dengan mudah. 
Pengabungan ide merupakan pola berpikir kreatif yang sangat klasik. Banyak produk-produk 
inovatif klasik yang dikembangkan dengan pola yang sama. Kursi roda adalah gabungan dari 
kursi dengan roda. Demikian halnya dengan bakso ikan, merupakan penggabungan antara 
bakso dengan ikan. 
Mengabungkan ide sangatlah mudah. Mendapatkan ide gabungan yang bermanfaat dan 
dapat direalisasikan adalah tantangan tersendiri. Tidak semua ide gabungan benar-benar 
bermanfaat. Sebagian besar ide gabungan sulit direalisasikan dengan ilmu dan teknologi 
yang ada pada saat ini, namun bukan berarti ide tersebut tidak dapat direalisasikan. Dengan 
berkembangnya ilmu pengatahuan dan teknologi di bidang-bidang lainnya, ide yang 
sebelumnya mustahil direalisasikan, dapat segera diwujudkan. 
 

2. Membuat Jadi Lebih 
Cara lain untuk mendapatkan ide kreatif adalah dengan menambahkan kata lebih dan sebuah 
kata sifat lain, misalnya: lebih kecil, lebih besar, lebih mudah, lebih sederhana, lebih murah, 
lebih kuat, lebih ringan, lebih banyak, lebih sedikit, lebih tipis, lebih tebal dan seterusnya. 
Contohnya, ikan yang belum diolah artinya baru saja diambil dari laut, tambak, atau tempat 
pemeliharaaan lainnya tentunya akan membutuhkan waktu apabila ingin langsung 
dikonsumsi, namun dengan adanya ide – ide kreatif ini, maka sekarang ikan dengan berbagai 
macam kemasan dapat langsung dimasak dan dalam waktu singkat sudah siap untuk 
dihidangkan, dengan berbagai macam cita rasa yang menarik. Artinya kalau dulu proses 
untuk memakan ikan memerlukan waktu yang cukup lama untuk dikonsumsi, namun 
sekarang untuk mengkonsumsi ikan menjadi jauh lebih mudah. 
Harga BBM saat ini mahal. Membuat bahan bakar alternatif dengan harga lebih murah 
merupakan ide yang kreatif. Bahan dasar dari bahan bakar tersebut boleh apa saja asalkan 
memenuhi kriteria lebih murah dari BBM konvensional. BBM asal fosil tidak dapat 
diperbaharui, membuat BBM yang lebih dapat diperbaharui merupakan ide yang sangat 
kreatif. Contohnya biodisel yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan, 
atau biogas yang dikembangkan oleh Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan, Bogor. 
 
 
 

Setelah mengikuti Pembelajaran ini, Peserta diharapkan 
dapat menjelaskan Karakter Kewirausahaan 
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3. Analogi 
Pemikiran kreatif dapat lahir dari hasil mempersamakan atau analogi. Dua buah ide yang 
sama sekali berbeda dapat dianalogikan untuk menghasilkan ide kreatif. Dengan analogi 
sebuah permasalahan dipandang dengan cara berbeda dan dengan sudut pandang baru. 
Makhluk hidup dan organisasi/perusahaan adalah dua hal yang sangat berlainan. Makhluk 
hidup membutuhkan makanan dan gizi, buang air besar dan kecil (limbah). Makhluk hidup 
mula-mula kecil, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, tua, beranak binak dan 
akhirnya mati. Organisasi/perusahaan diibaratkan memiliki karakteristik makhluk hidup, dia 
dapat tumbuh dan berkembang, membutuhkan input yang layaknya gizi, dan dapat memiliki 
banyak anak perusahaan. 
Semakin kecil persamaan antara dua ide yang dianalogikan akan semakin besar peluang 
mendapatkan ide-ide kreatif dan brilian. Seringkali analogi terasa seperti dipaksa-paksakan. 
Disinilah seninya berpikir analogi, menyamakan sesuatu yang sebenarnya tidak sama. 
 

4. Wujudkan Ide 
Ide kreatif hanyalah sebuah hasil pemikiran yang bersifat abstrak. Ide tersebut akan tetap 
bersifat abstrak sampai ide tersebut diwujudkan atau direalisasikan. Sebuah ide akan 
memberikan dampak dan terasa manfaatnya apabila ide tersebut diwujudkan menjadi bentuk 
nyata. Perwujudkan ide dapat berupa tindakan, tulisan, atau sebuah karya. 
Mewujudkan ide kreatif menjadi realita penuh dengan tantangan dan seringkali tidak 
semudah melahirkan ide tersebut. Ide yang tampak sederhana, misalnya: pakan ikan 
merupakan 60 % dari total produksi budidaya, hal ini sangat memberatkan pembudidaya, 
kemudian Bapak A berpikir bagaimana agar biaya pakan ikan tersebut dapat diturunkan. 
Dengan kreativitas yang tinggi, bahan baku pakan ikan yang semula didominasi oleh tepung 
ikan, diganti dengan pupuk kandang. Hasil budidaya bapak A, menunjukkan tidak ada 
perbedaan yang berarti antara pakan dari bahan baku tepung ikan, diganti dengan pupuk 
kandang, dengan demikian yang semula pakan 60 % menjadi 30 % dari total biaya produksi. 
Menghasilkan ide-ide kreatif adalah mudah. Mewujudkan ide kreatif tersebut menjadi 
kenyataan itulah inti dari kreatifitas. Seperti kata Thomas Alva Edison, ”Kreatif itu 1% ide 
hebat, dan 99% kerja keras”. 

 
 

B. Ciri - ciri Wirausaha  
Seorang wirausaha harus mampu melihat ke depan, berfikir dengan penuh perhitungan, mencari 
pilihan dari berbagai alternatif masalah dengan pemecahannya. Adapun ciri-ciri seorang 
wirausaha sebagai berikut : 

1. Percaya diri 
Sifat tersebut dimulai dari pribadi yang mantap, tidak mudah terombang - ambing oleh 
pendapat orang lain. Akan tetapi, saran orang lain jangan ditolak mentah - mentah, pakai itu 
sebagai masukan untuk dipertimbangkan, kemudian anda harus memutuskan segera. Anda 
harus optimis, orang optimis tidak ngawur. Insya Allah bisnisnya akan berhasil. 
Orang yang tinggi percaya dirinya adalah orang yang matang jasmani dan rokhaninya. 
Karakteristik kematangan seseorang adalah ia tidak tergantung pada orang lain, dia 
mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, obyektif, dan kritis. Saran dan opini orang lain 
dipertimbangkan secara kritis. Emosional nya relatif stabil, tidak gampang tersinggung dan 
naik pitam. Jiwa sosialnya tinggi, mau menolong orang lain, dan yang paling penting lagi 
kedekatannya pada khalik sang pencipta Allah SWT.  
Diharapkan Wirausahawan seperti ini betul-betul dapat menjalankan usahanya secara 
mandiri, jujur, dan disenangi oleh semua relasinya. 
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2. Berorientasi pada Tugas dan Hasil 
Tidak mengutamakan prestise dulu, prestasi kemudian. Akan tetapi, ia gandrung pada 
prestasi dulu baru kemudian setelah berhasil prestisenya akan naik. 
Berbagai motivasi akan muncul dalam bisnis jika kita berusaha menyingkirkan prestise. Kita 
akan mampu bekerja keras, enerjik, tanpa malu, asal yang kita kerjakan itu pekerjaan halal. 
 

3. Pengambilan Resiko 
Ciri-ciri atau watak berani mengambil resiko merupakan modal dasar untuk memulai usaha, 
namun semuanya harus dilandasi dengan perhitungan yang matang. 
Dalam wirausaha yang juga penuh dengan resiko dan tantangan, seperti persaingan, harga 
turun naik, barang kurang laku, dan sebagainya.Semua tantangan ini harus dihadapi dengan 
penuh perhitungan.Jika perhitungan sudah matang, membuat pertimbangan dari barbagai 
segi, maka berjalanlah terus dengan tidak lupa berlindung kepada-Nya. 
 

4. Kepemimpinan 
Berusaha menjadi pemimpin yang disenangi bawahan, akan mudah memimpin sekelompok 
orang, ia diikuti, dipercaya oleh bawahannya. Namun adapula pemimpin yang tidak disenangi 
bawahannya, atau ia tidak senang kepada bawahannya, ia banyak curiga kepada 
bawahannya, ia mau mengawasi bawahannya, tapi tidak ada waktu untuk itu. Menanam 
kecurigaan kepada orang lain, pada suatu ketika kelak akan berakibat tidak baik pada usaha 
yang sedang dijalankan. Pemimpin yang baik harus mau menerima kritik dari bawahan, ia 
harus bersifat responsip. 
 

5. Keorsinilan 
Keorsinilan adalah ia tidak hanya mengekor pada orang lain, tetapi memiliki pendapat sendiri, 
ada ide yang orsinil, ada kemampuan untuk melaksanakan sesuatu. 
Orsinil tidak berarti baru sama sekali, tetapi produk tersebut mencerminkan hasil kombinasi 
baru atau reintegrasi dari komponen-komponen yang sudah ada, sehingga melahirkan 
sesuatu yang baru. Bobot kretivitas orsinil suatu produk akan nampak sejauh manakah ia 
berbeda dari apa yang sudah ada sebelumnya. 
 

6. Berorientasi ke Masa Depan 
Seorang wirausaha haruslah perspektif, mempunyai visi ke depan, apa yang hedak ia 
lakukan, apa yang ingin dicapai? Sebab sebuah usaha bukan didirikan untuk sementara, tapi 
untuk jangka panjang. 
Untuk menghadapi padangan jauh ke depan, seorang wirausaha akan menyusun 
perencanaan dan strategi yang matang, agar jelas langkah-langkah yang akan dilaksanakan. 
 

7. Kreativitas 
Mempunyai kemampuan untuk membuat kombinasi-konbinasi baru atau melihat hubungan-
hubungan baru antara unsur, data, variabel yang sudah ada sebelumnya. 

 
Dilengkapi dengan Konsep Ciri-ciri “10 D” dari Bygrave (1994) sebagai berikut : 
 
“D” pertama : Dream, dicirikan dengan : 
a. Bisnis seperti apa yang akan dibangun ? 
b. Kondisi yang bagaimana akan diraih ? 
c. Berani bermimpi dan menerapkan mimpi tersebut. 
 
“D” kedua : Decisiveness, tidak menunda-nunda apa yang telah diputuskan untuk dikerjakan. 
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a. Tangkas melaksanakan tindakan terhadap yang telah ditetapkan. 
b. Tidak ingin kehilangan peluang bisnis yang telah dilihat dan dipahami. 
c. Tips : Kesempatan hanya datang sekali dan “sekilas” 
 
“D” ketiga: Doers, segera bekerja. 
Sekali menetapkan langkah, sesegera mungkin melaksanakannya.Hal ini terkait dengan sifat 
produk perikanan yang cepat membusuk, maka perlu cepat menangainya tidak boleh menunda. 
 
“D” keempat: Determination, tidah mudah menyerah. 
Sekali menanamkan modal, dijalankan hingga berhasil atau sadar betul bahwa gagal. 
 
“D” kelima: Dedication, memiliki dedikasi penuh terhadap bisnis, bekerja melebihi orang pada 
umumnya. Kesemuanya dilakukan dengan target untuk mencapai bisnis yang telah 
direncanakan. 
 
“D” keenam: Devotion. Menyenangi pekerjaannya, mencintai produknya dan nilai produk yang 
dihasilkan, sehingga mendorongnya untuk menjual dan memproduksinya lebih banyak. 
Tips : Lakukan sesuatu karena memang ingin melakukannya, tanpa keterpaksaan. 
 
“D” ketujuh: Details. Melihat dan mengatasi permasalahan sampai bagian yang kecil-kecil, 
karena yang kecil-kecil itu kadang-kadang bersifat kritis terhadap jalannya usaha. 
 
“D” kedelapan: Destiny. Menentukan nasibnya sendiri dan tetap melangkah ke depan untuk 
mencapai sukses. 
Tips : “Berbuat hebat tidak perlu kehebatan, menjadi hebat perlu langkah awal”. 
“D” kesembilan: Dollars, Motivasi bukan menjadi kaya, motivasi utamanya adalah kesejahteraan 
masa depan. Masa depan mulai sedetik sejak sekarang. Uang hanya sebagai ukuran 
kesuksesan. 
 
“D” kesepuluh: Distribute. Mendistribusikan kekayaan bisnisnya kepada karyawan, dengan 
prinsip kesuksesan usahanya harus mampu membuat sejahtera masyarakatnya. 
 

C. Karaktek Wirausaha 
 
Pengertian kewirausahaan yang berbeda-beda oleh para ahli menyebabkan pula beragamnya 
pendapat terhadap karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan sukses. 
Kao (1983) dalam Tunggal (2008) menuturkan bahwa terdapat 11 karakteristik seorang 
wirausahawan, yaitu : 

1. Total berkomitmen, menjadi penentu dan melindungi 
2. Memiliki dorongan untuk mendapatkan dan bertumbuh. 
3. Berorientasi kepada kesempatan dan tujuan. 
4. Mempunyai inisiatif dan tanggung jawab personal. 
5. Pemecah persoalan secara terus menerus. 
6. Memiliki realisme dan dapat berbicara denan selingan humor. 
7. Selalu mencari dan menggunakan umpan balik (feedback). 
8. Selalu berfokus pada internal. 
9. Menghitung dan mencari risiko. 
10. Memiliki kebutuhan yang kecil untuk status dan kekuasaan. 
11. Memiliki integritas dan reabilitas. 
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Alma (2007) dalam konteks karakter wirausahawan mengemukakan delapan anak tangga 
menuju puncak karir berwirausaha yang terdiri atas : 

1. Mau kerja keras (capacity for hard work) 
2. Bekerjasama dengan orang lain (getting things done with and through people) 
3. Penampilan yang baik (good appearance) 
4. Yakin (self confidence ) 
5. Pandai membuat keputusan (making sound decision) 
6. Mau menambah ilmu pengetahuan (college education) 
7. Ambisi untuk maju (ambition drive) 
8. Pandai berkomunikasi ability to communicate) 

 
Sedangkan Gooffrey G. Meredith (2000) mengemukakan ciri dan watak wirausahawan, seperti 
berikut: 

1. Percaya diri dengan watak keyakinan, kemandirian, individualitas dan optimisme. 
2. Berorientasikan tugas dan hasil dengan watak kebutuhan akan prestasi, berorientasi pada 

laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, 
energik dan memiliki inisiatif. 

3. Pengambil resiko dengan watak memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada 
tantangan. 

4. Kepemimpinan dengan watak bertingkah laku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang 
lain, suka terhadap[ kritik dan saran yang membangun. 

5. Keorisinilan dengan watak memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serta bisa dan 
memiliki jaringan bisnis yang luas. 

6. Berorientasi ke masa depan dengan watak persepsi dan memiliki cara pandang/cara pikir 
yang berorientasi pada masa depan. 

7. Jujur dan tekun dengan watak memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja 
 

Berdasarkan pendefenisian wirausahawan secara sederhana tersebut, dengan tanpa bermaksud 

mengabaikan pendapat para ahli mengenai karakter wirausahawan yang telah dikemukakan, pada 

pembelajaran kewirausahaan ini menggunakan pengelompokan ciri dan karakter wirausahawan 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Suryana, A.S. (2007) yang diuraikan berikut ini. 

1. Percaya diri 

Karakter yang masuk dalam ciri percaya diri adalah optimis, mandiri, jujur berintegritas, 

matang seimbang, berfokus pada diri, dan bertekad kuat. Dengan karakter¬karakter tersebut, 

seorang wirausahawan percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan¬kemampuan tertentu 

yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran yang hendak dicapainya. Ia juga 

tidak akan gorah menghadapi gangguan-gangguan di tengah perjalanan untuk mencapai 

tujuan. Memiliki harga diri yang tinggi dan tidak mudah menyerah pada kegagalan. Pada saat 

mengalami kegagalan, ia menerimanya sebagai hambatan sementara dan sekaligus sebagai 

sumber belajar untuk menentukan upaya-upaya yang akan dilakukan selanjutnya. 

2. Berani Mengambil Resiko 

Ciri berani mengambil resiko meliputi karakter pengambil resiko yang moderat dan dapat 

diperhitungkan, mampu belajar dari kegagalan, toleran terhadap ketidakpastian, menyukai 

tantangan dan agresif. Dengan karakter tersebut, seorang wirausahawan menyadari bahwa 

tidak semua faktor yang mempengaruhi tercapainya hasil berada dalam pengendaliannya. 

Karena itu, dalam setiap usaha untuk mencapai keberhasilan, padanya melekat kemungkinan 

untuk gagal yang sering disebut sebagai suatu resiko. Nilai resiko bagi seorang 
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wirausahawan dapat diperhitungkan atau diperkirakan secara intuitif. Bila nilai kerugian dari 

resiko terlalu kecil, bagi seorang wirausahawan tidak menarik untuk diambil, karena kurang 

menantang. Sebaliknya bila kemungkinan untuk berhasil terlalu kecil, ia pun tidak akan nekad 

untuk menghadapinya. Seorang wirausahawan hanya akan mengambil pilihan dengan resiko 

yang wajar dan realistis. 

3. Kreatif-Inovatif 

Energik, banyak akal (resourcefull), pengetahuan dan keterampilan luas (versatile), 

berdayacipta dan imajinatif dan luwes (fleksibel) adalah karakter yang menjadi ciri kreatif dan 

inovatifnya seorang wirausahawan. Tidak menyukai kerutinan maupun kemapanan yang 

menyebabkan seorang wirausahawan selalu kreatif menemukan hal-hal baru (inovatif). Ia 

tidak menyukai jalan buntu dan akan menghadapi segala situasi dan kondisi dengan sikap 

felksibel, serta selalu berupaya menemukan sumber-sumber alternatif sesuai dengan dasar 

wawasannya yang luas. 

4. Berorientasi Tugas dan Hasil 

Karakter wirausahawan yang termasuk dalam ciri berorientasi tugas dan hasil meliputi butuh 

prestasi (need for Achievement/n-Ach), tekun dan teliti, berorientasi pada sasaran, efektif dan 

produktif, serta berorientasi laba. Seorang wirausahawan bila memiliki ide/gagasan 

senantiasa merasa perlu segera menentukan tindakan-tindakan untuk mewujudkannya. 

Begitu ia telah memulai tindakan, perhatiannya semata-mata tertuju kepada hasil yang 

hendak dicapainya. Dengan motivasi untuk berprestasi yang tinggi dan persediaan energi 

yang cukup ia berupaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkannya. 

5. Kepemimpinan 

Ciri kepemimpinan pada seorang wirausahawan dapat dilihat dari berbagai karakter yang 

dimilikinya, yaitu: pengambil keputusan yang cepat dan sistematis, berinisiatif dan proaktif, 

dinamis, tanggap terhadap kritikan dan saran, kepribadian yang menarik dan mudah bergaul, 

kooperatif, bertanggung jawab, sadar pengaruh/kekuasaan serta berorientasi pada 

pelayanan. Seorang wirausahawan yang memiliki karakter-karakter tersebut dapat dilihat dari 

kemampuannya bergaul dan membangun jejaring yang memiliki prospek yang saling 

menguntungkan. Terhadap saran dan kritikan dari pemangku kepentingan (stakeholders) 

serta pihak-pihak lain ditanggapi secara positif, bahkan dijadikan sebagai salah satu sumber 

informasi yang dapat dimanfaatkan untuk pembentukan gagasan-gagasan dalam rangka 

perbaikan dan perwujudannya. 

6. Sadar Arus Waktu 

Seorang wirausahawan harus sadar arus waktu yang ditandai dengan adanya karakter 

berupa memanfaatkan waktu dengan efisien, terarah ke masa depan, perspektif, menjalani 

waktu kronos dan menghayati waktu kairos. Dengan karakter tersebut, seorang 

wirausahawan dapat menggunakan kesempatan yang ada (kairos) sebaik mungkin, karena ia 

sadar bahwa waktu memiliki kurun obyektif (kronos) yang sama bagi setiap orang, tidak ada 

orang yang memiliki lebih dari 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu dan 52 minggu dalam 

per tahun. 

 

Mengidentifikasi Keberhasilan dan Kegagalan Berwirausaha 

a. Identifikasi Keberhasilan Berwirausaha 
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Profil wirausaha yang Sukses : 

No 
 

Karakteristik Profil Ciri Wirausahawan yang Sukses 

1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 

Percaya diri 
 
Pemecahan Masalah 
 
 
Berprestasi Tinggi 
 
Pengambil resiko 
 
Ikatan Emosi 
 
Pencari Status 
 
Tingkat energi tinggi 

Mengandalkan tingkat percaya dirinya yang tinggi dalam 
mencapai kesuksesan 
Cepat mengenali dan memecahkan masalah yang dapat 
menghalangi kemampuan untuk mencapai sukses 
Bekerja keras & bekerja sama dengan para ahli untuk 
memperoleh prestasi. 
Tidak takut mengambil resiko, tetapi akan menghindari 
resiko tinggi bilamana dimungkinkan. 
Tidak akan memperbolehkan hubungan emosional yg 
mengganggu sukses usaha 
Tidak akan memperbolehkan hubungan emosional yang 
mengganggu misi usahanya 
Berdedikasi tinggi & bersedia bekerja dengan jam kerja 
yang panjang untuk membangun usaha 

Dari Profil wirausaha yang sukses kita dapat mengidentifikasi Wirausahawan yang berhasil di 

dalam usaha, yaitu : 

1. Pengendalian diri : Mengenali arti penting kehidupan pribadinya bagi kegiatan  usaha. 
2. Pemikir Kreatif : Akan  selalu mencari suatu cara yang lebih baik dalam melakukan 

sesuatu di dalam bisnis 
3. Pengendalian diri :  Ingin dapat mengendalikan semua yang dikerjakan. 
4. Mengusahakan : Menyukai aktivitas yang menunjukkan kemajuan2 yang berorientasi 

pada tujuan. 
5. Pemikir Obyektif : Tidak takut mengakui jika keliru. 
6. Pemecah Masalah : Akan selalu melihat ke pilihan2 untuk memecahkan setiap masalah. 
7. Mengerahkan diri sendiri : Memotivasi diri sendiri dengan suatu hasrat yang tinggi untuk 

berhasil di dalam usaha. 
8. Mengelola usaha dengan sasaran : Cepat  memahami    tugas rinci  yang  harus 

diselesaikan untuk mencapai sasaran usaha. 
   

b. Identifikasi Kegagalan Berwirausaha 

Kegagalan berwirausaha pada umumnya dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Kebiasaan menunda waktu 
2. Ketekunan & Ketakwaan 

 Membayangkan kegagalan 
 Kurang tekun & kurang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

3. Kepribadian negatif 
 Kurang mampu menggunakan kekuatan yang ada pada diri sendiri 
 Kurang bergaul dengan orang lain 
 Perasaan rendah diri 
 Lekas menyerah & tidak percaya diri sendiri 

4. Kebiasaan boros 
 Mengeluarkan uang secara berlebihan tanpa dikendalikan 
 Perasaan takut miskin 
 Sifat mementingkan diri sendiri 

5. Kebiasaan hati2 berlebihan 



P O L T E K  K P  M A L U K U | 25 

Diktat : Kreativitas dan Inovasi Kewirausahaan 

Tahun Pelajaran 2020 / 2021 

 Takut menggunakan waktu dalam berusaha 
 Takut menhadapi waktu di dalam berusaha 
 Takut menghadapi resiko di dalam usaha 
 

c. Jalan Menuju Wirausaha Sukses 
Menerapkan Sikap & Perilaku Kerja Prestatif 
Hal yang harus dimiliki oleh wirausaha yang sukses, yaitu mimpi, kerja keras dan ilmu. Ilmu 
disertai kerja keras namun tanpa impian bagaikan perahu yang berlayar tanpa tujuan. 
Impian disertai ilmu namun tanpa kerja keras seorang pertapa. Impian disertai kerja keras, 
tanpa ilmu ibarat berlayar tanpa nakhoda, tidak jelas kemana arah yang akan dituju. 
1. Kerja Keras 

Kerja keras merupakan modal dasar untuk keberhasilan seseorang, setiap pengusaha 
yang sukses selalu & pernah menempuh saat2 ia harus bekerja keras membanting 
tulang dalam merintis usahanya. Sikap kerja keras harus dimiliki oleh seorang 
wirausaha dalam hal ini, unsur disiplin memainkan peranan penting, sebab bagaimana 
orang mau bekerja keras jika disiplin tidak ada. 
Wirausaha harus memiliki tingkat energi yang tinggi, wirausaha yang berhasil  biasanya 
memiliki daya juang yang lebih tinggi dibading kebanyakan orang, sehingga ia lebih 
suka bekerja keras walaupun dalam waktu yang relatif lama. 

2. Kerja Cerdas 
Seorang wirausaha harus bisa menerjemahkan mimpi-mimpinya menjadi inovasi untuk 
megembangkan bisnisnya, karena impian saja tidak cukup, impian harus senantiasa 
ditunjang oleh inovasi yang tiada henti sehingga bisnis dapat tetap bertahan dan 
berkembang dalam situasi apapun.  
Seorang wirausaha sejati mampu melihat sesuatu dalam perspektif / dimensi yang 
berlainan pada satu waktu, bahkan ia juga harus mampu melakukan beberapa hal 
sekaligus dalam satu waktu. Kemampuan inilah yang membuatnya piawai dalam 
menangani berbagai persoalan yang dihadapi oleh perusahaan. Semakin tinggi 
kemampuan seorang wirausaha dalam mengerjakan berbagai tugas sekaligus, semakin 
besar pula kemungkinan untuk mengolah peluang menjadi sumberdaya produktif. 

3. Kerja Ikhlas 
Seorang wirausaha harus memiliki komitmen & tekad yang bulat untuk mencurahkan 
semua perhatian terhadap usaha. Sikap yang setengah hati mengakibatkan besarnya 
kemungkinan untuk gagal dalam berwirausaha. Ide & perilaku wirausaha tidak terlepas 
dari tuntutan tanggung jawab, oleh karena itu komitmen sangat diperlukan dalam 
pekerjaan sehingga mampu melahirkan tanggung jawab. Indikator orang yang 
bertanggung jawab adalah disiplin, penuh komitmen, bersungguh-sungguh, jujur, 
berdedikasi tinggi dan konsisten. 

4. Kerja Mawas 
Seorang wirausaha harus memiliki rasa tanggung jawab dalam mengendalikan 
sumberdaya yang digunakan demi keberhasilan berwirausaha oleh karena itu 
wirausaha harus mawas diri. 

5. Kerja Tuntas 
Seorang wirausaha  harus memiliki prinsip yang dilakukan yang  merupakan usaha 
optimal untuk menghasilkan nilai maksimal. Artinya wirausaha melakukan sesuatu hal 
secara tidak asal2lan, sekalipun hal tersebut dapat dilakukan oleh orang lain. Nilai 
prestasi merupakan hal yang justru membedakan antara hasil karyanya sebagai 
seorang wirausaha dengan orang lain yang tidak memiliki jiwa wirausaha. 
Wirausaha harus selalu memerlukan umpan balik dengan segera & selalu ingin 
mengetahui  hasil dari apa yang telah dikerjakan, oleh karena itu dalam memperbaiki 
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kinerjanya wirausaha selalu memiliki kemauan untuk menggunakan ilmu pengetahuan 
yang telah dimiliki & belajar dari kegagalan. 

 
Bisnis yang berhasil memiliki lima elemen kunci keberhasilan (Aldar Nagi:2009), yaitu : 
1. Perencanaan – Memang benar tanpa adanya rencana kemana Anda menuju, Anda 

memiliki peluang yang kecil untuk mencapainya. Alasan nomor satu mengapa banyak 
usaha baru yang gagal adalah kurangnya antisipasi mereka dalam menghadapi masalah 
karena tidak adanya perencanaan. 

2. Menetapkan tujuan – Bersamaan dengan perencanaan adalah menetapkan tujuan. 
Tanyakan pada pengusaha sukses, dimanapun, jika mereka menetapkan dan 
mengerjakan yang mengarah mencapai tujuan, atau mereka melakukannya "mengikuti 
aliran" dan berharap yang terbaik. Jawabannya sudah jelas namun sering diabaikan. 

3. Adaptasi – Setiap bisnis, apapun jenisnya, menghadapi tantangan dan persaingan yang 
tidak ada habisnya. Diperlukan kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi 
tantangan-tantangan ini untuk menentukan apakan usaha bisa bertahan atau tidak. 
Pasar dipenuhi dengan berbagai usaha yang tidak mampu atau tidak mau beradaptasi 
pada perubahan. 

4. Inovasi – Lebih penting daripada sekedar mampu beradaptasi dengan perubahan 
kondisi pasar, pengusaha yang sukses akan terus-menerus fokus pada upaya mereka 
untuk berinovasi dan peningkatan atau membuat mereka keluar dari bisnis saat 
pelanggan mencari pesaing yang menawarkan sesuatu yang tidak Anda pikirkan  

5. Memasarkan secara konstan – Marketing tidak hanya sekedar menjual atau 
mengiklankan sesuatu. Namun ini segala sesuatu yang Anda kerjakan dan hadapi. 
Setiap saat Anda berbicara dengan pelanggan, menjawab telepon, mengisi order, atau 
saat berbicara dengan supplier Anda memasarkan diri Anda dan perusahaan. 
Lima elemen ini merupakan hal penting untuk kesuksesan bisnis Anda. Ini akan 
membantu jika Anda berpikir sebagai potongan puzzle yang harus diletakkan bersamaan 
untuk mengubah ide anda, kerja keras, uang, dan ketrampilan menjadi usaha yang 
sukses 

 
d. Tujuh Tips Untuk Keberhasilan Usaha 

Berikut ini 7 tips untuk keberhasilan usaha anda yang saya kutip dari buku ”Ide-Ide Besar 
Untuk Mengembangkan Usaha Kecil Anda” karya Frances McGuckin-Beliau adalah seorang 
wanita berkebangsaan Kanada, konsultan manajemen yang telah menerima penghargaan, 
kolumnis, pembicara, profesional dan pengarang best seller dalam bidang usaha kecil yaitu 
: 

1. Cerdaslah secara administratif 
Aliran kertas, perakunan, persediaan dan sistem komputer anda harus efisien. Para 
karyawan anda harus merasa bahagia dan jadikan mereka duta-duta perusahaan yang 
bermotivasi. 

2. Kreatiflah secara terus menerus 
Anda harus selalu mencari ide-ide dan metode-metode baru yang mengasyikkan untuk 
mengembangkan usaha anda. Anda tidak perlu takut akan perubahan dan anda harus 
berubah seiring dengan waktu. 

3. Sadarlah akan pelanggan 
Setiap pelanggan penting bagi anda. Mereka merekomendasikan anda, setia, dan anda 
merajakan mereka, baik sebelum, selama maupun sesudah penjualan. 

4. Sehatlah secara keuangan 
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Anda harus selalu memantau keuangan secara teratur, bekerja sesuai dengan rencana 
bisnis dan mempunyai anggaran bulanan. Anda merencanakan pembayaran pajak dan 
pertumbuhan masa depan, dan berunding dengan akuntan anda secara teratur. 

5. Beradalah dalam posisi yang positif 
Anda harus mempunyai selera humor yang baik, tetap terdidik dan siap berkompetisi 
dengan para pesaing. Pastikan anda telah membangun lingkungan kerja yang positif 
dan dapat bersikap luwes. 

6. Dahsyatlah secara teknologi 
Pastikan anda telah memanfaatkan teknologi untuk laba anda dan telah mengefisienkan 
sistem-sistem anda. Anda mempunyai situs web yang cantik dan memakai basis data 
anda untuk pemasaran. 

7. Ikutilah tren 
Pastikan anda menghadiri konferensi industri dan pameran-pameran perdagangan, 
membaca majalah, e-zines dan laporan industri. Anda harus mengikuti berita dan tren, 
baik global, konsumen setempat maupun nasional. Lakukan perubahan dan selalu 
beradaptasi sesuai dengan tren tersebut. 
 

D. Latihan Soal 
Silahkan anda kerjakan soal latihan di bawah ini kemudian berilah pendapat dari masing-masing 
soal yang telah anda kerjakan tersebut. Latihan ini dikumpulkan pada minggu ke ketiga setelah 
kalian mendapatkan modul perkuliahaan ini.  

1. Bagaimana Cara - cara yang lebih mudah dan praktis untuk merangsang lahirnya ide-ide 
kreatif  ? 

2. Jelaskan ciri-ciri wirausaha secara umum dan Konsep Ciri-ciri “10 D” dari Bygrave (1994)  
? 

3. Jelaskan pengelompokan ciri dan karakter wirausahawan sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Suryana, A.S. (2007)  ? 

4. Bagaimana identifikasi keberhasilan dan kegagalan Berwirausaha ? 
5. Jelaskan Jalan menjadi wirausaha yang sukses disertai kunci keberhasilan usaha ? 

 
E. Rangkuman 

 
Pengertian kewirausahaan yang berbeda-beda oleh para ahli menyebabkan pula beragamnya 
pendapat terhadap karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan sukses. 
Kao (1983) dalam Tunggal (2008) menuturkan bahwa terdapat 11 karakteristik seorang 
wirausahawan, yaitu : 

1. Total berkomitmen, menjadi penentu dan melindungi 
2. Memiliki dorongan untuk mendapatkan dan bertumbuh. 
3. Berorientasi kepada kesempatan dan tujuan. 
4. Mempunyai inisiatif dan tanggung jawab personal. 
5. Pemecah persoalan secara terus menerus. 
6. Memiliki realisme dan dapat berbicara denan selingan humor. 
7. Selalu mencari dan menggunakan umpan balik (feedback). 
8. Selalu berfokus pada internal. 
9. Menghitung dan mencari risiko. 
10. Memiliki kebutuhan yang kecil untuk status dan kekuasaan. 
11. Memiliki integritas dan reabilitas. 
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F. Umpan Balik 
Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul ini.Hitung 

jawaban Anda yang benar.Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman 

terhadap materi 

 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

        Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 % : Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup 

61 % - 70,99 % : Kurang 

 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), maka disarankan 

mengulangi materi. 
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BAB IV  
PELAKSANAAN IDENTIFIKASI PELUANG 

 
  
 
 
 

A. Apa itu Peluang  
Peluang usaha bersumber dari adanya kebutuhan dari individu atau masyarakat. Oleh karena itu 
jika ingin mulai mewujudkan berwirausaha, hendaknya terlebih dahulu menjawab pertanyaan” 
“Apakah yang menjadi kebutuhan masyarakat atau kebanyakan anggota masyarakat saat ini 
atau di masa yang akan datang?”. Untuk memahami kebutuhan masyarakat diperlukan suatu 
diagnosa terhadap lingkungan usaha secara keseluruhan, yang meliputi faktor ekonomi, politik, 
pasar, persaingan, pemasok, teknologi, sosial dan geografi. 
Lingkungan usaha senantiasa berubah setiap saat, bahkan perubahannya cukup pesat dan 
seiring dengan itu terjadi pula perubahan kebutuhan masyarakat. Untuk menemukan peluang 
usaha yang prospektif seharusnya kita sebagai wirausahawan senantiasa mencari informasi 
yang terkait dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Sumber informasi dapat 
diperoleh dari instansi/lembaga pemerintah, media massa, pasar atau mungkin melalui 
wawancara dengan konsumen. Jadi, peluang senantiasa ada karena perubahan-perubahan 
terus berlangsung baik di tingkat individu, maupun ditingkat masyarakat. Kemampuan kita 
melihat peluang sangat tergantung dari informasi yang kita peroleh tentang faktor lingkungan 
usaha. 
Berangkat dari pertanyaan di atas dengan memanfaatkan potensi diri kita, maka dalam 
menemukan peluang usaha yang cocok, kita dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu: 

1. Pendekatan in-side-out (dari dalam ke luar) bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan 
memenuhi kebutuhan yang ada saat ini. 

2. Pendekatan out-side-in (dari luar ke dalam) bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan 
menciptakan kebutuhan. 

Setelah mengetahui kebutuhan masyarakat dan berhasil menemukan berbagai lapangan usaha 
dan gagasan usaha, maka langkah berikutnya adalah menjawab pertanyaan: “Manakah di antara 
lapangan usaha dan gagasan-gagasan usaha tersebut yang paling tepat dan cocok untuk saya?” 
Pertanyaan ini sangat tepat, mengingat setiap orang memiliki potensi diri yang berbeda-beda. 
Tentunya dalam memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan usaha, kita perlu 
menyesuaikan dengan potensi diri yang kita miliki. Kekeliruan dalam memilih yang disebabkan 
karena ketidakcocokan atau ketidaksesuaian pada akhirnya akan mendatangkan kesulitan atau 
bahkan kegagalan di kemudian hari. 
Telah banyak fakta yang dapat dikemukakan, bahwa masih banyak wirausahawan yang memulai 
usahanya dengan melihat keberhasilan orang lain dalam menjalankan usahanya (latah atau ikut-
ikutan). Pada hal belum tentu orang lain berhasil dalam suatu lapangan usaha, kita juga dapat 
berhasil dengan lapangan usaha yang sama. Mungkin saja orang lain berhasil karena potensi diri 
yang dimilikinya cocok dengan lapangan usaha tersebut dan kemampuan dia untuk mengakses 
informasi terkait dengan usaha yang dijalankannya. Bisa saja kita mengikuti orang yang telah 
berhasil dalam suatu lapangan usaha, namun kita perlu memiliki nilai lebih dari aspek kualitas 
yang kita tawarkan kepada konsumen. Namun kemampuan menawarkan aspek kualitas yang 
lebih tetap juga terkait dengan potensi diri yang kita miliki. 
Olehnya itu, dalam memilih lapangan usaha yang akan kita geluti, perlu dipertimbangkan hal-hal 
berikut: 

1. Lapangan usaha yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok bagi kita. 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan 
dapat melaksanakan identifikasi Peluang Usaha 
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2. Lapangan usaha yang pada masa lalu menguntungkan, belum tentu pada saat ini masih 
menguntungkan, atau lapangan usaha yang menguntungkan saat ini belum tentu 
menguntungkan di masa yang akan datang. 

3. Lapangan usaha yang berkembang baik di suatu daerah, belum tentu dapat berkembang 
dengan baik pula di daerah lain, dan sebaliknya. 

Berangkat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam memilih lapangan usaha, kita 
perlu kembali melihat dan mengkaji kondisi internal kita dan kondisi eksternal dimana usaha kita 
jalankan, karena faktor internal dan eksternal ini akan sangat menentukan kesuksesan kita 
dalam menjalankan usaha. Faktor internal yang dimaksud seperti penguasaan sumberdaya 
(lahan, bangunan, peralatan dan finansial), penguasaan teknis atau keterampilan, penguasaan 
manajemen dan jejaring sosial yang kita miliki. Sedangkan faktor eksternal seperti peraturan 
pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran, persaingan, resiko dan prospek ekonomi baik 
lokal, regional, nasional maupun global. 
 

B. Perbedaan Peluang dan Ide  
 
Mimpi adalah dasar seseorang dalam menjalankan kegiatan wirausaha. Seorang wirausahawan 
memulai kegiatan berwirausaha dari mimpi-mimpi dan harapan yang tinggi. Dalam bahasa 
manajemen mimpi disebut visi. Mimpi merupakan sesuatu yang seakan-akan tidak mungkin 
dicapai. Mimpi akan sesuatu yang bersifat ideal tetapi juga memiliki kemauan untuk mewujudkan 
menjadi dasar kesuksesan seorang wirausahawan. Meski memiliki mimpi yang tinggi, seorang 
wirausahawan tidak lupa melakukan tindakan nyata, tidak sekedar berangan-angan. Mimpi dan 
rencana besar saja tidak cukup bagi seorang wirausahawan tetapi mimpi yang diikuti dengan 
tindakan nyata (Sasmito, 2007). 
 
Dari sebuah mimpi bisa memunculkan ide untuk memulai suatu bisnis. Tidak ada usaha tanpa 
ada gagasan yang mendahuluinya. Gagasan atau ide bisnis tidak bisa hanya ditunggu-tunggu 
seperti wahyu, tetapi harus ditemukan (galeri ukm.web.id, 2009). Dan untuk menemukan sumber 
ide bisa dari mana saja, misalnya : 

1. Hobi atau  hal-hal yang disenangi dan dikuasai. 
Misalnya sekarang ini anda menyenangi ikan mas koki sehingga anda senang 
memeliharanya. Setelah beberapa tahun ikan mas koki anda sudah mencapai puluhan 
pasang dan menghasilkan anakan. Maka dari hobi ini, bisa menjadi ide bisnis bagi anda 
(Kuncoro, 2004). 
Contoh lainnya mungkin anda hobi memasak dan mengolah aneka masakan dari ikan. Anda 
bisa membuat masakan yang anda sukai dan menjualnya ke tetangga sekitar. 
Menurut Setiati (2005) bisnis yang dimulai dari hobi atau hal-hal yang anda senangi akan 
memberikan sikap yang positif karena anda melakukannya dengan hati yang senang. 

2. Pengalaman yang dimiliki. 
Memulai bisnis dari pengalaman yang sudah dimiliki merupakan ide yang cukup bagus. 
Sebagai contoh, anda sudah pernah bekerja di sebuah perusahaan/pabrik pengolahan ikan, 
maka anda bisa memulai bisnis pengolahan ikan dengan berbekal pengalaman anda ketika 
menjadi karyawan di perusahaan pengolahan ikan. Anda memiliki pemahaman tentang seluk 
beluk bisnis dan jejaring kerja. Sering kali orang mendapatkan ide bisnis dari bisnis-bisnis 
yang tidak ditindaklanjuti oleh perusahaan tempat mereka bekerja (Sasmito, 2007). 

3. Produk yang dipakai setiap hari. 
Perhatikan produk-produk yang Anda pakai setiap hari. Coba pikirkan bagaimana produk itu 
bisa diperbaiki? Kebutuhan apa, atau masalah apa yang Anda hadapi yang bisa dijawab 
dengan produk yang saat ini belum ada? 
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Contoh : dalam menu sehari-hari untuk keluarga anda sering menyajikan masakan dari ikan, 
tapi anak anda yang masih kecil merasa malas memakannya karena sering kerepotan untuk 
memisahkan durinya. Dari sini anda bisa mendapatkan ide untuk menyediakan produk ikan 
segar yang tanpa duri, sehingga orang tidak perlu repot-repot membersihkan ikan. Apalagi 
zaman sekarang, inginnya yang serba praktis. Banyak ibu rumah tangga yang juga 
merangkap sebagai wanita karir sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk memasak 
karena repot dan terbatasnya waktu. Dengan adanya produk perikanan yang praktis, 
sepulang dari kantor, mereka masih sempat menyajikan masakan yang bergizi tinggi bagi 
anggota keluarga. 
 

4. Menghadiri acara-acara pameran, temu usaha, seminar, konferensi, dll. 
Di sana mungkin Anda akan bertemu dengan orang yang mempunyai produk yang bagus 
atau ide yang bagus yang sedang mencari mitra. Bacalah majalah atau publikasi lain yang 
membahas produk yang Anda minati. 

 
5. Mencari mitra kerja yang mempunyai ide bisnis yang bisa Anda perkuat. Misalnya disekeliling 

rumah anda banyak terdapat sungai tempat habibat cacing sutera. Carilah pengusaha ikan 
hias sehingga anda bisa menjadi mitra bisnisnya untuk memasok kebutuhan cacing sutera 
sebagai salah satu pakan ikan hias (Khairuman dkk, 2008). 
 

6. Meniru usaha yang sudah ada 
Menurut Elang dan Tinaprilla (2008) Anda bisa saja meniru usaha orang lain yang sudah 
sukses, bahkan anda bisa menjadikannya sebagai narasumber dan belajar secara langsung 
dari wirausahawan yang telah berhasil. Tetapi tentu saja bila anda membuka usaha yang 
sama, tidak menjadi saingan wirausahawan yang sudah ada dengan cara lokasi usaha yang 
berbeda. Cara lainnya yaitu dengan memodifikasi produk yang sudah ada dengan kreatifitas 
anda sehingga produk yang anda buat mempunyai keunikan tersendiri. 
 

7. Melihat tren 
Bisnis dengan melihat tren/kecenderungan yang sedang terjadi. Misalnya beberapa waktu 
yang lalu masyarakat tertarik dengan adanya lobster air tawar. Anda bisa membuka bisnis 
pelatihan budidaya lobster air tawar. Karena minat masyarakat sedang tinggi anda pun selain 
menjual jasa pelatihan juga bisa sambil menjual benihnya (Tim Agro kanisius, 2006). 
Dunia ini penuh dengan kesempatan. Dibutuhkan orang-orang penuh energi dan cerdik untuk 
menemukannya. Dengan sikap mental yang positif, keinginan untuk sukses, pola pikir yang 
kukuh, antusiasme yang tinggi dan tidak   cepat   menyerah Anda   akan   menemukan,   
menciptakan dan mendapatkan manfaat dari kemungkinan-kemungkinan dan 
kesempatan-kesempatan yang Anda impikan. Anda dapat dengan mudah memperoleh 
informasi melalui koran, majalah dan internet sehingga mempercepat pertukaran informasi 
menembus batas negara, budaya, sosial dan ekonomi (Elang dan Tinaprilla, 2008). 

 
C. Memetakan Peluang Menggunakan Mind man   

 
Sebelum memulai suatu bisnis, Anda harus memutuskan apa yang akan Anda jual dan 
bagaimana Anda akan menghasilkan keuntungan. Ide bisnis biasanya telah berkembang di 
kepala wirausahawan selama beberapa waktu. Pilih bidang usaha yang sesuai dengan minat, 
pendidikan dan bakat-bakat terbaik Anda. Bidang usaha yang menumbuhkan mimpi-mimpi yang 
memasok energi dan membuat Anda tetap bersemangat untuk berusaha (galeri ukm.web.id, 
2009). 
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Menurut Kemendiknas (2010), dalam realita, seringkali terjadi seseorang yang ingin membuka 
usaha baru didorong oleh rasa optimis yang berlebihan. Untuk menetralisir rasa optimis yang 
berlebihan perlu dilakukan evaluasi. Bagaimana cara mengevaluasi ide tersebut dilihat dari 
peluang usahanya? Dalam mengevaluasi peluang usaha kita harus berhati-hati dan tidak boleh 
gegabah asal membuka usaha baru, tetapi harus memperhitungkan segala kemungkinan yang 
akan dihadapi. Beberapa kemungkinan tersebut antara lain, teman yang akan diajak kerja sama, 
sumber modal, komoditi yang akan dijual, dan kemungkinan daya serap pasar. Secara rinci ada 
beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menilai/mengevaluasi peluang usaha baru 
yaitu : 

1. Penetapan Kelayakan Usaha Baru 
Hal pertama yang harus dilakukan dalam memulai usaha baru adalah analisis kelayakan 
usaha tersebut. Hakikat dari analisis kelayakan usaha baru adalah menemukan jawaban 
apakah peluang usaha baik yang berupa produk baru atau jasa dapat dijual, berapa biaya 
yang dikeluarkan serta mampukah produk atau jasa tersebut mampu memperoleh laba. Pada 
tahap analisis kelayakan usaha baru ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu: 
a. Analisis Kelayakan Teknis 

Sebelum peluang usaha baru di implementasikan, dilihat dari aspek teknis perlu 
dilakukan analisis. Dalam melaksanakan analisis kelayakan teknis ada 2 langkah yang 
harus dilakukan yaitu : 
1. Identifikasi Analisis Teknis 

Sebuah peluang usaha baru harus memiliki persyaratan teknis yang antara lain: 
daya tarik penampilan produk, produk mudah dimodifikasi sesuai dengan perubahan 
teknologi, permintaan konsumen dan perkembangan pesaing, daya tahan dari 
bahan baku produk, mudah diproduksi, dan biaya rendah. 

2. Uji Coba Produk atau Jasa 
Setelah produk dianalisis secara teknis perlu dilakukan uji coba produk dalam 
rangka untuk memperoleh jaminan bahwa produk atau jasa tersebut dapat 
memenuhi permintaan konsumen. 

b. Analisis Peluang Pasar 
Para wirausahawan yang akan membuka usaha baru selalu membutuhkan informasi 
tentang pasar, karena tujuan dari pemasaran adalah untuk memenuhi permintaan 
pelanggan. Oleh karena itu perlu adanya riset pasar untuk menemukan pasar yang 
menguntungkan, memilih produk yang dapat dijual, menerapkan teknik pemasaran yang 
lebih baik dan merencanakan sasaran yang realistik. Tujuan riset pasar adalah 
mengumpulkan informasi untuk pengambilan keputusan tentang usaha yang akan 
dibuka. Pada tahap ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu: 
1. Analisa Potensi Pasar 

Penentuan potensi pasar dari peluang usaha yang baru direncanakan hendaknya 
dimulai dengan pengumpulan data-data yang relevan mengenai potensi pembeli, 
motivasi pembeliannya, kebiasaan pembeli, dan dampak perubahan dari 
karakteristik produk pada potensi pasar. 

2. Identifikasi Pasar Potensial 
Potensi pasar adalah ungkapan mengenai peluang penjualan maksimum untuk 
produk atau jasa tertentu selama periode waktu yang ditentukan, misalnya satu 
tahun. Langkah untuk mengidentifikasi dan mengestimasi potensi pasar adalah: 
- Identifikasi pemakai akhir dari produk atau jasa yang dilakukan pada tahap 

Langkah ini adalah identifikasi pelanggan potensial. 
- Identifikasi segmen pasar pokok. Setelah pelanggan potensial dapat 

ditetapkan, langkah kedua adalah mengklasifikasikan pelanggan-pelanggan 
yang dalam kategori homogen/masing-masing mempunyai karakteristik yang 
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sama. Karakteristik tersebut meliputi lokasi pelanggan, karakteristik demografi, 
saluran distribusi dimana mereka bisa dicapai dengan baik dan media 
periklanan yang paling responsif. Kategori pelanggan potensial sangat penting 
karena memungkinkan usaha baru untuk memilih segmen pasar dengan cara 
menyesuaikan kemampuan dari usaha tersebut terhadap apa yang diperlukan 
untuk menarik dan mendapatkan loyalitas dari pelanggan atau konsumen. 

- Menentukan volume pembelian potensial dalam tiap- tiap segmen pasar dan 
volume total dari semua segmen. Langkah ketiga ini terkait dengan perkiraan 
konsumen potensial dari produk atau jasa baru oleh tiap-tiap segmen pasar 
pada periode sekarang dan yang akan datang. Salah satu cara untuk 
mendapatkan informasi ini adalah dengan memilih perwakilan untuk menguji 
pasar. 

- Sumber Informasi Pasar 
Informasi yang dimaksud adalah informasi untuk mengevaluasi peluang pasar 
masa sekarang dan yang akan datang dari usaha baru. Dua pendekatan untuk 
memperoleh data tentang informasi tersebut adalah mengadakan penelitian 
secara spesifik yang dirancang untuk mengumpulkan informasi yang 
dinamakan dengan data primer, dan menemukan data-data relevan yang 
berasal dari lembaga seperti biro pusat stastistik, kantor dinas, maupun biro 
penelitian yang disebut dengan data sekunder. 

- Uji Coba Pasar 
Uji coba pasar cenderung menjadi teknik riset pamungkas untuk mengurangi 
resiko yang ada pada usaha baru dan menilai keberhasilannya. Metode yang 
digunakan dalam uji coba pasar adalah pameran perdagangan, menjual pada 
sejumlah konsumen terbatas, dan menggunakan uji coba pasar dimana 
penerimaan calon pembeli bisa diamati dan dianalisis lebih dekat. Uji coba 
pasar juga memberikan kemungkinan paluang dalam pemasaran, distribusi 
dan pelayanan. 

- Studi Kelayakan Pasar 
Walaupun studi kelayakan pasar bagi usaha baru cenderung memakan waktu 
yang banyak dan merupakan tugas yang rumit, tetapi bagi wirausaha baru 
perlu untuk melakukannya, dari pada terjun ke dalam usaha baru tanpa 
persiapan terlebih dahulu. 

c. Analisis Kelayakan Finansial 
Analisis kelayakan finansial adalah landasan untuk menentukan sumber daya finansial 
yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Kebutuhan 
finansial dan pengembalian (return) bisa sangat berbeda tergantung pada pemilihan 
elternatif yang ada bagi usaha baru. Ada tiga langkah dasar untuk pemilihan alternatif 
dalam analisis kelayakan finansial, yaitu : 
1. Penentuan kebutuhan finansial total dengan dana - dana yang diperlukan untuk 

operasional. Kebutuhan finansial hendaknya diproyeksikan tiap bulan atau bahkan 
mingguan sekurang-kurangnya untuk operasi tahun pertama dari usaha baru. 
Selanjutnya diperlukan juga proyeksi kebutuhan keuangan untuk tiga sampai lima 
tahun. 

2. Penentuan sumber daya finansial yang tersedia biaya- biayanya yaitu berupa 
pencairan sumber dana dan biaya modal. Langkah kedua dalam analisis kelayakan 
finansial ini adalah proyeksi sumber daya finansial yang tersedia dan dana-dana yang 
akan dihasilkan dalam operasi perusahaan. Dalam menentukan sumber daya finansial 
potensial yang tersedia harus dibedakan sumber finansial jangka pendek, menengah, 
dan jangka panjang. 
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3. Penilaian Kemampuan Organisasional. Setiap bisnis usaha membutuhkan orang-
orang dengan berbagai jenis keterampilan dan bakat untuk bekerja sama mencapai 
tujuan organisional. Hal yang perlu diperhatikan adalah jenis keterampilan, jenis 
organisasi dan keterampilan yang dibutuhkan dalam penerapan usaha baru yang 
efektif serta keterampilan dan bakat yang dibutuhkan jika usaha baru tersebut mulai 
berhasil dan tumbuh. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam langkah ini, 
yaitu: 
- Penentuan kebutuhan personalia dan perencanaan struktur organisasi awal. 

Langkah pertama dalam penentuan kebutuhan personalia adalah analisis 
kebutuhan tenaga kerja dan berbagai aktivitas yang perlu dilakukan. Langkah 
kedua adalah pengelompokkan aktivitas tersebut ke dalam seperangkat tugas 
yang bisa ditangani individu secara efektif. Langkah tiga adalah dari berbagai 
tugas dikategorikan untuk membentuk dasar dari struktur organisasi. 

- Perbandingan kebutuhan dan ketersediaan personalia. Pada langkah ini perlu 
dilakukan membandingan personalia yang dibutuhkan dan orang-orang yang 
berkualitas yang tersedia bagi usaha baru. Apakah ketersediaan orang-orang 
yang berkualitas sudah memenuhi dari yang dibutuhkan. 

d. Analisis Persaingan 
Semua bisnis/usaha akan menghadapi persaingan baik persaingan langsung yaitu dari 
produk atau jasa yang identik dengan produk perusahaan itu pada pasar yang sama dan 
tekanan tidak langsung dari barang pengganti. 
Suatu pendekatan untuk menganalisis tekanan persaingan dipusatkan pada tiga hal, yaitu 
: 
1. Identifikasi pesaing besar potensial 
2. Identifikasi berbagai strategi dan taktik yang digunakan pesaing 
3. Identifikasi keuntungan persaingan tertentu dari usaha yang dilaksanakan. 
Bagaimana cara anda mendapatkan informasi yang anda butuhkan? Secara sederhana, 
anda bisa melakukan wawancara dan survey lapangan secara kecil-kecilan. Mungkin 
sambil membeli produk mereka, anda mengobrol secara santai untuk mencari informasi 
tentang seluk beluk usaha yang sudah dilakukan orang lain. 

 
D. Latihan Soal 

Silahkan anda kerjakan soal latihan di bawah ini kemudian berilah pendapat dari masing-masing 
soal yang telah anda kerjakan tersebut. Latihan ini dikumpulkan pada minggu ke empat setelah 
kalian mendapatkan modul perkuliahaan ini.  

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Peluang Usaha dan 2 pendekatan yang dilakukan 
untuk melihat peluang usaha ? 

2. Jelaskan anda jelaskan bagaimana pertimbangan kita dalam memilih lapangan usaha 
yang akan kita geluti ? 

3. Bagiamana menemukan sumber ide coba anda jelaskan  ? 
4. Jelaskan perbedaan antara Peluang dan Ide ? 
5. Jelaskan langkah yang perlu diperhatikan dalam menilai/mengevaluasi peluang usaha 

baru ? 
 

E. Rangkuman 
Peluang usaha bersumber dari adanya kebutuhan dari individu atau masyarakat. Oleh karena itu 
jika ingin mulai mewujudkan berwirausaha, hendaknya terlebih dahulu menjawab pertanyaan” 
“Apakah yang menjadi kebutuhan masyarakat atau kebanyakan anggota masyarakat saat ini 
atau di masa yang akan datang?”. Untuk memahami kebutuhan masyarakat diperlukan suatu 
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diagnosa terhadap lingkungan usaha secara keseluruhan, yang meliputi faktor ekonomi, politik, 
pasar, persaingan, pemasok, teknologi, sosial dan geografi. 
Lingkungan usaha senantiasa berubah setiap saat, bahkan perubahannya cukup pesat dan 
seiring dengan itu terjadi pula perubahan kebutuhan masyarakat. Untuk menemukan peluang 
usaha yang prospektif seharusnya kita sebagai wirausahawan senantiasa mencari informasi 
yang terkait dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Sumber informasi dapat 
diperoleh dari instansi/lembaga pemerintah, media massa, pasar atau mungkin melalui 
wawancara dengan konsumen. Jadi, peluang senantiasa ada karena perubahan-perubahan 
terus berlangsung baik di tingkat individu, maupun ditingkat masyarakat. Kemampuan kita 
melihat peluang sangat tergantung dari informasi yang kita peroleh tentang faktor lingkungan 
usaha. 
Sebelum memulai suatu bisnis, Anda harus memutuskan apa yang akan Anda jual dan 
bagaimana Anda akan menghasilkan keuntungan. Ide bisnis biasanya telah berkembang di 
kepala wirausahawan selama beberapa waktu. Pilih bidang usaha yang sesuai dengan minat, 
pendidikan dan bakat-bakat terbaik Anda. Bidang usaha yang menumbuhkan mimpi-mimpi yang 
memasok energi dan membuat Anda tetap bersemangat untuk berusaha (galeri ukm.web.id, 
2009). 
 

F. Umpan Balik 
Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul ini.Hitung 

jawaban Anda yang benar.Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman 

terhadap materi 

 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

        Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 % : Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup 

61 % - 70,99 % : Kurang 

 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), maka disarankan 

mengulangi materi. 
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BAB V 
PENCARIAN GAGASAN / IDE 

 
 
 
 
 

A. Pengenalan Bisnis Model Canvas 
Business Model Canvas (BMC) salah satu alat strategi yang digunakan untuk mendeskripsikan 
sebuah model bisnis dan menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi 
menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Business Model Generation lebih populer 
dengan sebutan Business Model Canvas adalah suatu alat untuk membantu kita melihat lebih 
akurat rupa usaha yang sedang atau kita akan jalani. Mengubah konsep bisnis yang rumit 
menjadi sederhana yang ditampilkan pada satu lembar kanvas berisi rencana bisnis dengan 
sembilan elemen kunci yang terintegrasi dengan baik didalamnya mencangkup analisis strategi 
secara internal maupun ekternal perusahaan (Osterwalder, 2012). 
 
1. Costumer Segmen 

Blok bangunan Segmen Pelanggan mengambarkan sekelompok orang atau organisasi 
berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. Pelanggan adalah inti dari 
semua model bisnis. Tanpa pelanggan (yang dapat memberikan keuntungan), tidak ada 
perusahaan yang mampu bertahan dalam waktu lama. Untuk lebih memuaskan pelanggan, 
perusahaan dapat mengelompokkan mereka dalam segmen berbeda berdasarkan 
kesamaan kebutuhan, perilaku atau atribut lain. Sebuah model bisnis dapat menggambarkan 
satu atau beberapa segmen pelanggan, beasr ataupun kecil. Suatu organisasi harus 
memutuskan segmen mana yang dilayani dan mana yang diabaikan (Osterwalder dan 
Pigneur, 2009). 
Kotler dan Keller (2009), Mengatakan bahwa segmentasi pasar konsumen memiliki variabel 
segmentasi utama yaitu : 
a. Segmentasi Geografis 

Segmentasi geografis mengharuskan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang 
berbeda, seperti negara, negara bagian, wilayah, propinsi, kota, atau lingkungan rumah 
tangga. Perusahaan dapat memutuskan untuk beroperasi dalam satu atau sedikit 
wilayah geografis atau beroperasi dalam seluruh wilayah, tetapi memberikan perhatian 
pada perbedaan lokal. 

b. Segmentasi Demografis 
Dalam segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan 
variabel seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, 
pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. 

c. Segmentasi Psikografis 
Psikografis adalah ilmu yang menggunakan psikologi dan demografik untuk lebih 
memahami konsumen. Dalam segmentasi psikografis, para pembeli dibagi menjadi 
kelompok yang berbeda berdasarkan gaya hidup atau kepribadian atau nilai. Dan 

d. Segmentasi Perilaku 
Dalam segmentasi perilaku, pembeli dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan 
pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggapan mereka terhadap produk tertentu. 

 
Menurut Ahmad Subagyo (2010), Peranan segmentasi dalam marketing : 
a. Memungkinkan kita untuk lebih fokus masuk ke pasar sesuai keunggulan kompetitif 

perusahaan kita. 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan 
dapat melaksanakan Pencarian Gagasan atau Ide 
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b. Mendapatkan input mengenai peta kompetisi dan posisi kita di pasar. 
c. Merupakan basis bagi kita untuk mempersiapkan strategi marketing kita selanjutnya. 

Faktor kunci mengalahkan pesaing dengan memandang pasar dari sudut unik dan cara 
yang berbeda. 

 
2. Value Propositions 

Blok bangunan proposisi nilai menggambarkan gabungan antara produk dan layanan yang 
menciptakan nilai untuk segmen pelanggan spesifik. Proposisi nilai dapat memecah masalah 
pelanggan atau memuaskan kebutuhan pelanggan. Setiap proposisi nilai berisi gabungan 
produk dan/atau jasa tertentu yang melayani kebutuhan segmen pelanggan spesifik. Dalam 
hal ini proposisi nilai merupakan kesatuan atau gabungan manfaat-manfaat yang ditawarkan 
perusahaan kepada pelanggan. 
 
Osterwalder dan Pigneur (2009), mengemukakan bahwa terdapat beberapa nilai yang 
ditawarkan kepada konsumen, yaitu : 
a. Menyelesaikan pekerjaan. Nilai dapat diciptakan karena membantu pelanggan 

menyelesaikan pekerjaannya. 
b. Desain. Desain itu penting tapi sulit diukur. Sebuah produk terlihat menonjol karena 

desainnya yang superior. 
c. Merek/status. Pelanggan dapat menemukan nilai dalam sebuah tindakan yang 

sederhana karena menggunakan atau memasang merek tertentu. 
d. Harga. Menawarkan nilai yang sama pada harga yang lebih sering dilakukan untuk 

memuaskan kebutuhan segmen pelanggan yang sensitif terhadap harga. 
e. Pengurangan biaya. Membantu pelanggan mengurangi biaya merupakan cara penting 

untuk menciptakan nilai. 
f. Pengurangan resiko. Pelanggan menghargai pengurangan risiko yang muncul ketika 

mereka membeli suatu produk atau jasa. 
g. Kemampuan dalam mengakses. Menyediakan produk atau jasa bagi pelanggan yang 

sebelumnya sulit mengakses produk atau jasa tersebut merupakan cara lain 
menciptakan nilai. 

h. Kenyamanan/kegunaan. Dalam penelitian ini indikator prorosisi nilai yang digunakan 
adalah menyelesaikan pekerjaan, merek/status dan harga. Beberapa Proposisi Nilai lain 
mungkin saja sama dengan penawaran pasar yang sudah ada, tetapi dengan fitur dan 
atribut tambahan. 

 
3. Channels 

Blok Bangunan Saluran menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi 
dengan Segmen Pelanggannya dan menjangkau mereka untuk memberikan Proposisi Nilai. 
Saluran komunikasi, distribusi dan penjualan merupakan penghubung antara perusahaan dan 
pelanggan, saluran adalah titik sentuh pelanggan yang sangat berperan dalam setiap 
kejadian yang mereka alami (Osterwalder & Pigneur, 2009). 
Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra (2012) mengatakan bahwa program penjualan dan 
distributor mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan kontak personal langsung 
dengan para pembeli akhir atau dengan pedagang grosir atau perantara eceran. Proses 
perancangan dan pengevaluasian program ini meliputi empat langkah pokok : 
a. Menentukan tujuan penjualan dan distribusi dalam rangka menerapkan strategi 

pemasaran perusahaan. 
b. Mengidentifikasi daya tarik penjualan yang paling tepat untuk digunakan dalam 

pencapaian tujuan. 
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c. Menentukan dan menugaskan sumber daya manusia dan finansial yang dibutuhkan 
untuk program penjualan dan distribusi. 

d. Mengevaluasi kinerja program dalam rangka menyesuaikan program bilamana perlu. 
 

4. Costumer Relationships 
Blok Bangunan Hubungan Pelanggan menggambarkan berbagai jenis hubungan yang 
dibangun perusahaan bersama Segmen Pelanggan yang spesifik. Sebuah perusahaan harus 
menjelaskan jenis hubungan yang ingin dibangun bersama Segmen Pelanggan. Hubungan 
dapat bervariasi mulai dari yang bersifat pribadi sampai otomatis. 
Kotler dan Armstrong (2004), customer relationship management merupakan proses 
membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan 
pelanggan melalui penyediaan pelayanan yang bernilai dan yang memuaskan mereka. 
Masih menurut Kalakota dan Robinson (2001), tahapan CRM  ada 3 yaitu : 

a. Mendapatkan Pelanggan Baru (Acquire). Pelanggan baru didapatkan dengan memberikan 
kemudahan pengaksesan informasi, inovasi baru, dan pelayanan yang menarik. 

b. Meningkatkan hubungan dengan Pelanggan yang telah ada (Enhance) Perusahaan 
berusaha menjalin hubungan dengan pelanggan melalui pemberian pelayanan yang baik 
terhadap pelanggannya (customer service). Penerapan cross selling atau up selling pada 
tahap kedua dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan mengurangi biaya untuk 
memperoleh pelanggan (reduce cost). 

c. Mempertahankan Pelanggan (Retain). Tahap ini merupakan usaha mendapatkan loyalitas 
pelanggan dengan mendengarkan pelanggan dan berusaha memenuhi keinginan 
pelanggan. 

Menurut Kalakota dan Robinson (2001), tujuan CRM  yaitu: 
a. Menggunakan hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan keuntungan 

perusahaan. 
b. Menggunakaninformasiuntukmemberikanpelayanan yang memuaskan.  
c. Mendukung proses penjualan berulang kepada pelanggan. 

 
5. Revenue Streams 

Blok Bangunan Arus Pendapatan Menggambarkan uang tunai yang dihasilkan perusahaan 
dari masing-masing Segmen Pelanggan (biaya harus mengurangi pendapatan untuk 
menghasilkan pemasukan). Jika pelanggan adala inti dari model bisnis, arus pendapatan 
adalah urat nadinya. Perusahaan harus bertanya kepada dirinya sendiri, untuk apakah 
masing-masing Segmen Pelanggan benar-benar bersedia membayar? Jika pertanyaan 
tersebut terjawab dengan tepat, perusahaan dapat menciptakan satu atau lebih Arus 
Pendapatan mungkin memiliki mekanisme penetapan harga yang berbeda seperti daftar 
harga yang tetap, penawaran, pelelangan, kebergantungan pasar kebergantungan volume 
atau manajemen hasil. 
Menurut Dyckman (2002), Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lainnya atas 
aktiva sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) selama 
satu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang 
merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung. 

 
6. Key Resources 

Blok bangunan sumber daya utama mengambarkan aset-aset terpenting yang dipelukan agar 
sebuah model bisnis dapat berfungsi. Setiap model bisnis memungkinkan perusahaan 
menciptakan dan menawarkan proposisi nilai, menjangkau pasar mempertahankan hubungan 
dengen Segmen Pelanggan dan memperoleh pendapatan. kebutuhan sumber daya utama 
berdeda-beda sesuai jenis model bisnis. Perusahaan microchip memerlukan fasilitas produksi 
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padat modal, sementara desainernya lebih berfokus pada sumber daya manusia. Sumber 
daya utama dapat berbentuk fisik finansial, intelektual atau manusia. Sumber daya utama 
dapat dimiliki atau disewa oleh perusahaan atau diperoleh oleh mitra utama. 

 
7. Key Activities 

Blok bangunan aktivitas kunci menggambarkan hal-hal terpenting yang harus dilakukan 
perusahaan agar model bisnisnya dapat berkerja. Setiap model bisnis membutuhkan 
sejumlah aktivitas kunci yaitu tindakan-tindakan terpenting yang harus diambil perusahaan 
agar dapat beroperasi dengan sukses. Seperti halnya sumber daya utama, aktivitas-aktivitas 
kunci juga diperlukan untuk menciptakan dan memberikan proposisi nilai, menjangkau pasar, 
mempertahankan Hubungan Pelanggan dan memperoleh pendapatan. Seperti sumber daya 
utama aktivitas-aktivitas kunci berbeda bergantung pada jenis model bisnisnya. Untuk 
produsen software microsof, aktivita-aktivitas kunci mencakup pengembangan software. 

 
8. Key Partnerships 

Blok bangunan kemiktraan utama menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang 
membuat model bisnis dapat bekerja. Perusahaan membentuk kemitraan dengan berbagai 
alasan, dan kemitraan menjadi landasan dari berbagai model bisnis mengurangi risiko atau 
memperoleh sumber daya mereka. 

 
9. Cost Structure 

Struktur Biaya menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model 
bisnis. Blok bangunan ini menjelaskan biaya terpenting yang muncul ketika mengoperasikan 
model bisnis tertentu. Menciptakan dan memberikan nilai mempertahankan hubungan 
pelanggan dan menghasilkan pendapatan, menyebabkan timbulnya biaya. Perhitungan biaya 
semacam ini relatif lebih mudah setelah sumber daya utama, aktivitas-aktivitas kunci dan 
kemitraan utama ditentukan. Meskipun demikian, beberapa model bisnis lebih terpacu dalam 
hal biaya daripada model bisnis lain. 
Menurut Wasilah (2009), biaya (Cost) adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai 
pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan 
datang, atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi tahunan. Biaya perlu 
diklasifikasikan untuk menyampaikan dan menyajikan data biaya agar berguna bagi 
manajemen dalam mencapai berbagai tujuannya. Sebelum memutuskan bagaimana 
menghimpun dan mengalokasikan biaya dengan baik, manajemen dapat melakukan 
pengklasifikasian biaya atas dasar : 
a. Objek biaya Produk dan departemen 
b. Perilaku biaya 
c. Periode akuntansi 
d. fungsi manajemen atau jenis kegiatan fungsional. 

 
Masih dalam pendapat Wasilah (2009), ditinjau dari perilaku biaya terhadap perubahan dalam 
tingkat kegiatan atau volume maka biaya-biaya dapat dikategorikan dalam tiga jenis biaya, 
yaitu 
a. Biaya variabel Adalah biaya-biaya yang dalam total berubah secara langsung dengan 

adanya perubahan tingkat kegiatan atau volume, baik volume produksi ataupun volume 
penjualan. Di samping itu, biaya variabel mempunyai karakteristik umum yang lain di 
mana biaya per unitnya tidak berubah. Contoh dari biaya- biaya produksi yang dapat 
diidentifikasikan sebagai biaya variabel adalah biaya bahan langsung dan biaya tenaga 
kerja langsung, serta beberapa elemen biaya overhead pabrik dan elemen biaya 
penjualan. 
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b. Biaya tetap Adalah biaya-biaya yang secara total tetap tidak berubah dengan adanya 
perubahan tingkat kegiatan atau volume dalam batas-batas dari tingkat kegiatan yang 
relevan atau dalam periode waktu tertentu. Biaya tetap per unit akan berubah dengan 
adanya perubahan volume produksi. Dalam jangka panjang biaya tetap juga akan 
menjadi biaya variabel. 

c. Biaya semi variabel Adalah biaya-biaya yang mempunyai atau mengandung unsur tetap 
dan unsur variabel. Untuk tujuan perencanaan dan pengendalian, biaya ini harus dipisah 
menjadi elemen biaya tetap dan elemen biaya variabel. Unsur tetap ini biasanya 
merupakan biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk jasa yang digunakan. Sebagai 
contoh dari biaya semi variabel ini; biaya listrik, biaya telepon, biaya angkutan dan lain-
lain. 
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Dari tabel di atas diisi judul usaha yang ingin dilaksanakan kemudian  terdapat 9 kolom yang akan 
diisi sesuai dengan pernyataan yang ada di dalam kolom-kolom tersebut, contohnya sebagai berikut : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Mendesain ide bernilai tambah 
 
Menurut KBBI, Ide adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran; gagasan; cita-cita atau 
perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran. Dapat dikatakan bahwa arti ide sama dengan 
gagasan atau cita-cita. Ide dalam diri seorang wirausaha merupakan langkah awal dari suatu 
inovasi yang dilakukan seorang wirausaha bila dapat mampu melahirkan ide atau gagasan bisnis 
dalam pikirannya. 
 
Prinsip dalam melahirkan sebuah ide dalam pikiran manusia adalah sebagai berikut : 
a. Selalu membuka pikiran. 
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1. Berpikir bahwa ide yang telah diciptakan merupakan ide yang terbaik, karena dengan 
demikian akan membimbing dalam menghasilkan ide-ide yang baik 

2. Perenungan introspeksi dan umpan balik dapat membantu dalam memperoleh ide-ide 
terbaik. 

 
b. Selalu membuka mata 

Yaitu dengan melihat keberhasilan dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan orang atau 
perusahaan lalu dapat diimplementasikan serta dikembangkan lebih baik lagi. 

 
Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan Ketika Ide Kewirausahaan Muncul : 
 
1. Tentukan visi dan misi usaha 

Visi adalah gambaran dan tujuan suatu lembaga di masa depan sedangkan misi adalah cara 
untuk mencapai tujuan itu. Visi dan misi merupakan panduan agar suatu usaha terus 
berkembang, tidak diam ditempat karena. Dalam berwirausaha, sebaiknya dapat 
memfokuskan diri kepada peningkatan kemajuan bisnis atau usaha yang sedang dikerjakan 
dengan target tertentu seperti targetkan pada tahun pertama untuk mencapai BEP atau Break 
Event Point yaitu sebuah titik dimana biaya atau pengeluaran dan pendapatan adalah 
seimbang tidak terdapat kerugian atau keuntungan.  

2. Buat konsep produk atau jasa yang akan dilakukan 
Konsep produk atau jasa dibutuhkan dalam rangka gambaran awal dari suatu produk yang 
akan diciptakan. Terdapat tiga bagian penting dalam perencanaan konsep produk yaitu 
diantaranya bentuk fisik suatu produk ataupun bentuk visual, teknologi yang mencakup teknik 
pembuatan, perlengkapan, material, dan sebagainya, dan keuntungan yang diharapkan 
pelanggan dari produk atau jasa tersebut. 

3. Lihat kebutuhan pasar 
Analisa pasar berguna sebagai sumber informasi penting yang akan membantu dalam 
mengidentifikasi serta keinginan masyarakat umum, konsumen, serta memahami para 
pesaing. Dengan memehami tujuan analisa pasar, melakukan pengembangan produk, serta 
memberi peluang bagi bisnis tersebut untuk semakin berkembang.  

4. Lakukan analisa kelayakan dan  SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat) 
Analisis kelayakan dan analisis SWOT berfungsi untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan 
yang dimiliki dalam sebuah produk yang akan dibuat, serta analisa mengenai peluang dan 
ancaman yang akan dihadapi. 
 
Setelah ide usaha anda dapatkan, dan anda memperoleh berbagai informasi setelah 
melakukan pengevaluasian ide, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kekuatan 
sekaligus kelemahan yang terdapat pada diri sendiri. Kekuatan dan kelemahan adalah dua 
sisi yang berbeda yang menyatu dalam diri setiap orang. Setiap individu tidak akan luput dari 
kedua sisi yang berpasangan tersebut. Hanya saja, manusia telah dikarunia nilai lebih oleh 
Sang Maha Pencipta bila dibandingkan makhluk lainnya. Oleh karena itu manusia mampu 
mengelola kekuatan menjadi alat penopang hidup dan kelemahan dikerdilkan sehingga tidak 
menjadi penghambat. 
 
Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (KKPA) / Analsis SWOT 
Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan sebuah bisnis usaha kecil, faktor 
tersebut berasal dari internal usaha kecil dan berasal dari eksternal bisnis. Salah satu 
pendekatan analisa yang biasa dipergunakan dalam perencanan dan evaluasi suatu usaha 
termasuk bisnis usaha kecil adalah analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman 
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(KKPA). Dengan menggunakan analisa KKPA, faktor eksternal dan internal sebuah bisnis 
bisa diidentifikasi dengan baik, sebagai pedoman untuk menentukan perencanaan strategis. 
Sebuah bisnis usaha kecil akan memiliki landasan yang kokoh untuk menaiki tangga 
kesuksesan, jika direncanakan dengan matang melalui beberapa analisis terhadap faktor-
faktor yang mempengaruhi sebuah usaha. Sebelum memutuskan untuk membangun bisnis 
usaha kecil anda, ada baiknya dipertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan 
lingkungan sekitar bisnis dan juga sisi internal diri kita. Dengan pendekatan analisa KKPA ini 
akan cukup membantu menentukan langkah bisnis selanjutnya. Kiat sukses bisnis dengan 
melakukan analisa bisnis dengan pendekatan KKPA ini cukup membantu suksesnya sebuah 
bisnis. Analisis ini telah banyak digunakan dan teruji dalam berbagai bidang bisnis. 
Analisa KKPA terlebih dahulu harus dimulai dengan mendefinisikan apa yang dikehendaki 
atau tujuan akhir suatu usaha bisnis. Analisa KKPA dapat dipergunakan sebagai bahan untuk 
melakukan perencanaan strategis suatu usaha bisnis UKM. Analisis KKPA didasarkan pada 
faktor-faktor kekuatan kita, kelemahan kita,peluang yang ada di luar dan seberapa besar 
kekuatan pesaing. Dengan mempertimbangkan beberapa hal berdasarkan analisa KKPA 
dapat ditentukan dan diprediksikan perkembangan usaha bisnis. Jika tujuan tidak tercapai 
harus ditentukan tujuan lain yang lebih rasional atau proses diulang kembali. 
- Faktor Internal :  kekuatan dan kelemahan internal organisasi bisnis 
- Faktor eksternal : ancaman dan peluang yang ada pada lingkungan eksternal 

organisasi bisnis. 
Dengan mengetahui kelemahan-kelemahan yang kita miliki, segera melakukan antisipasi 
agar kelemahan tersebut tidak menimbulkan kegagalan suatu usaha. Setelah dianalisa 
kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh bisnis kita, sedapat mungkin kita segera mengambil 
langkah-langkah untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Contoh sederhana, jika 
kelemahan kita adalah pada faktor produksi yang lamban karena alat produksi yang sudah 
cukup udzur tentu harus diatasai dengan mengganti alat produksi yang lebih baru. Atau 
melakukan modifikasi alat yang lebih efisien dan efektif. 
Kekuatan yang kita miliki adalah potensi yang perlu ditonjolkan dan dijadikan modal mencapai 
keberhasilan. Misalnya kita memiliki produk yang memiliki kualitas di atas rata-rata produk 
sejenis, ini bisa dipergunakan sebagai bahan dalam pendekatan promosi. Peluang sama 
halnya dengan Kekuatan merupakan hal positif dari sisi luar yang perlu ditangkap dan 
dijadikan landasan untuk menjalankan roda bisnis. Salah satu contoh, misalkan ada peluang 
pasar permintaan terhadap suatu produk sangat besar. Ini adalah peluang yang perlu segera 
ditangkap untuk dijadikan ladang bisnis kita. 
Banyaknya peluang suatu usaha sudah pasti akan diikuti dengan banyaknya pesaing yang 
bergerak dalam bisnis yang sama. Hal ini memunculkan ancaman bagi usaha kita. Ancaman 
pesaing semacam ini perlu diantisipasi dengan beberapa langkah. Misalnya dengan 
meningkatkan mutu produk, variasi produk atau metode pemasaran yang lebih baik. Sedapat 
mungkin kita meminimalkan kelemahan dan ancaman tetapi memperkuat kekuatan dan 
potensi. 
Setelah analisa dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dilakukan muncul sebuah visi dan 
gambaran usaha yang akan dijalankan. Meskipun usaha yang dilakukan hanyalah usaha kecil 
ada baiknya visi dan misi usaha tersebut didefinisikan secara tertulis, agar setiap saat bisa 
kita monitor perkembangannya apakah sesuai dengan gambaran awal atau tidak. Tanpa 
dokumentasi tertulis biasanya kita akan lupa atau melenceng dari tujuan awal.  
Berikut ini terdapat diagram analisis SWOT yang menjelaskan tentang bagaimana kombinasi 
strategi yang tepat dalam faktor internal dan faktor eksternal dalam kegiatan usaha. 
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Kuadran 1: Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan perusahaan tersebut 
memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi 
yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang 
agresif (Growth oriented strategy). 
 
Kuadran 2: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki 
kekuatan dari strategi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan 
kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi 
(produk/pasar). 
 
Kuadran 3: Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak, 
ia menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Kondisi bisnis pada kuadran 3 
ini mirip dengan question mark pada BCG matrik. Fokus strategi perusahaan ini adalah 
meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang 
pasar yang lebih baik. 
 
Kuadran 4: Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut 
menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. 
 
Menurut Rangkuti (2006) alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis 
perusahaan adalah matrik SWOT. Dari penjelasan diatas maksud dari perusahaan yaitu 
badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha atau bisnis, baik itu usaha skala mikro, 
kecil, menegah maupun besar seperti perusahaan. Matrik ini dapat menggambarkan 
secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan agar 
dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat 
menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis (Rangkuti, 2006). Empat 
kemungkinan alternatif strategi yang dapat disusun adalah sebagai berikut : 
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a. Strategi SO. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar 
– besarnya. 

b. Strategi ST. Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki 
perusahaan untuk mengatasi ancaman. 

c. Strategi WO. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada 
dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

d. Strategi WT. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan 
berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman 

 
5. Siapkan mentalitas yang kuat 
Seorang wirausaha memerlukan karakteristik mental yang kuat dalam memasuki dunia bisnis 
atau wirausaha, dikarenakan wirausahawan yang berhasil dituntut dapat memiliki mental untuk 
menjadi orang yang bertanggung jawab, disiplin, inovatif, dan sebagainya. 
 

C. Integrasi Ide Bernilai Tambah dengan Pasar   
 
Menurut James Brian Quinn yang dikutip oleh Hendro, ada beberapa faktor yang mendukung 
keberhasilan dari sebuah inovasi yaitu harus berorientasi pasar, mampu meningkatkan nilai 
tambahan perusahaan, punya unsur efisiensi dan efektivitas, harus sejalan dengan visi dan misi 
perusahaan, dan harus bisa ditingkatkan lagi. 
Harus berorientasi pasar; Banyak inovasi yang sekedar pemecahan masalah kreatif tetapi tidak 
bersifat dan mempunyai keunggulan bersaing di pasar. Hubungan inovasi dengan pasar yang 
didalamnya ada 5C, yaitu Competitor (pesaing), Competition (persaingan), Change of 
competition (perubahan persaingan), Change driver (penentu arah perubahan), dan Customer 
behaviour (perilaku konsumen). 
 
Menurut Zimmerer, ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk 
memenuhi kebutuhan pasar. Dalam mengevaluasi ide, wirausaha perlu mengidentifikasi resiko 
yang mungkin terjadi dengan cara: 
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1. Pengurangan resiko dan melelui strategi yang proaktif, lebih inisiatif. 
Proaktif, adalah suatu posisi ideal di mana kita melihat, menata masa depan dari sekarang, 
dan menentukan langkahnya kongkret saat ini. Proaktif dalam wirausaha yaitu bentuk 
kesediaan para wirausahawan untuk mencari peluang pasar secara terus menerus dan 
melakukan berbagai macam eksperimen untuk menggali keuntungan potensial yang ada di 
suatu pangsa pasar tertentu.  (Venkatraman:1989) 

2. Penyebaran resiko pada aspek yang paling mungkin ditemui. 
Wirausahawan perlu menjabarkan resiko apa saja yang akan ditemui dan sering menjadi 
masalah, dalam hal ini resiko tersebut perlu diidentifikasi lebih lanjut seperti menelurusi 
sumber resiko hingga terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. 

3. Pengelolaan resiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. 
Bila perusahaan gagal dalam mengelola suatu resiko, maka konsekuensinya itu cukup serius, 
misalnya kerugian besar. Resiko perlu dikelola dengan tujuan untuk meminimalisirkan 
peristiwa yang tidak diinginkan serta untuk mendatangkan nilai atau manfaat. 

 
Mampu meningkatkan nilai tambahan perusahaan; Ada nilai tambah (value added) sehingga bisa 
menjadi dongkrak pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. 
Punya unsur efisiensi dan efektivitas; Tanpa dua faktor ini, yaitu faktor efisiensi dan faktor 
efektivitas dari sebuah inovasi yang ditemukan maka inovasi tersebut tidak mempunyai arti atau 
dampak yang berarti bagi kemajuan perusahaan. 
Inovasi harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan agar tidak menyimpang dari arah 
pertumbuhan usaha. 
Inovasi harus bisa di inovasikan lagi sehingga terjadi inovasi yang berkelanjutan (continuous 
improvement) sehingga menumbuhkan perusahaan menjadi lebih baik dan lebih berkembang. 
Selanjutnya masih menurut Hendro, ada beberapa sumber yang mendorong terjadinya sebuah 
inovasi, yaitu: 

1. Perbedaan (gap) antara permintaan (demand) dan penawaran (supply). Di suatu Negara 
yang mempunyai budaya tertentu, biasanya jika penawaran barang/produk tidak sesuai 
dengan kondisi permintaan yang ada, maka kejadian ini bisa memunculkan sebuah 
inovasi. 

2. Penciptaan permintaan karena kecenderungan (kecenderungan). Adanya kecenderungan 
pola hidup masyarakat Indonesia yang menyukai produk instan, maka muncullah produk-
produk lain yang mengikuti tren tersebut. 

3. Perubahan (change). Setiap perubahan pasti diikuti sang motivator untuk dimanfaatkan, 
misalnya perubahan ekonomi, perubahan teknologi, perubahan sosial dan lain-lain. 

4. Masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu yang lama. Terkadang masalah 
yang diselesaikan dengan cara pemecahan masalah kreatif saja belum tentu bisa 
memecahkan masalah dalam jangka waktu yang lama atau dapat menghilangkan 
masalah. 

5. Inovasi yang ditujukan untuk mengganti inovasi produknya sendiri. Hampir sebagian besar 
industri berteknologi tinggi menggunakan prinsip ini agar produknya bisa diganti dengan 
produk yang baru diluncurkan sehingga masih bisa menjadi pimpinan pasar. 

 
Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menghasilkan produk yang inovatif, yaitu dengan 
cara : 

1. Mengembangkan atribut produk baru. 
2. Mengembangkan beragam tingkat mutu. 
3. Mengembangkan model dan ukuran produk. 
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Produk inovasi dapat gagal karena banyak faktor, misalnya tidak menawarkan desain yang unik 
atau salah memperkirakan persaingan merupakan kesalahan yang umum terjadi. Kadang-
kadang gagasannya sendiri sebenarnya baik tetapi terletak pada desain dan efisiensi biayanya 
jauh lebih tinggi dari yang semula diperkirakan Dengan adanya inovasi produk maka akan 
memberi nilai tambah dibanding produk sejenis (keunggulan produk), sehingga akan 
meningkatkan penjualan. 
 
Tujuan utama dari proses inovasi adalah memberikan dan menyalurkan nilai pelanggan yang 
lebih baik. Inovasi dapat dipandang dengan pendekatan strukturalis dan pendekatan proses. 
Pendekatan strukturalis memandang inovasi sebagai suatu unit dengan parameter yang tetap 
seperti teknologi dan praktek manajemen, adapun pendekatan proses memandang inovasi 
sebagai suatu proses yang kompleks, yang sering melibatkan berbagai kelompok sosial dalam 
organisasi (Swan et al., 1999). Perusahaan dapat melakukan inovasi dalam bidang: 

1. Inovasi produk (barang, jasa, ide dan tempat) 
2. Inovasi manajemen (proses kerja, proses produksi, keuangan, pemasaran dan lain-lain). 
3. Dalam melakukan inovasi perusahaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip: 
4. Menganalisi peluang 
5. Apa yang harus dilakukan untuk memuaskan peluang 
6. Sederhana dan terarah 
7. Dimulai dari yang kecil 
8. Kepemimpinan 

 
Menurut Larsen & Lewis (2007) salah satu karakter yang sangat penting dari wirausahawan 
adalah kemampuannya berinovasi. Tanpa adanya inovasi, perusahaan tidak akan dapat 
bertahan lama. Kemudian, Keeh, et.al (2007) menjelaskan inovasi sangat penting karena alasan 
berikut : 

1. Teknologi berubah sangat cepat seiring adanya produk baru, proses dan layanan baru dari 
pesaing, dan ini mendorong usaha entrepreneurial untuk bersaing dan sukses. Yang harus 
dilakukan adalah menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi baru 

2. Efek perubahan lingkungan terhadap siklus hidup produk semakin pendek, yang artinya 
bahwa produk atau layanan lama harus digantikan dengan yang baru dalam waktu cepat, 
dan ini bisa terjadi karena ada pemikiran kreatif yang me-nimbulkan inovasi 

3. Konsumen saat ini lebih pintar dan menuntut pemenuhan kebutuhan. Harapan dalam 
pemenuhan kebutuhan mengharap lebih dalam hal kualitas, pembaruan, dan harga. Oleh 
karena itu skill inovatif dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan konsumen sekaligus 
mempertahankan konsumen sebagai pelanggan 

 
Keunggulan kompetitif suatu produk merupakan salah satu faktor penentu dari kesuksesan 
produk baru. Sehingga suatu produk inovasi harus mempunyai keunggulan dibandingkan 
dengan produk lain yang sejenis. Keunggulan produk baru sangat penting dalam lingkungan 
pasar global yang sangat kompetitif. Keunggulan tersebut tidak lepas dari pengembangan 
produk inovasi yang dihasilkan sehingga akan mempunyai keunggulan di pasar yang selanjutnya 
akan menang dalam persaingan. 
Keunggulan bersaing (Competitive Advantage) adalah jantung kinerja perusahaan dalam pasar 
bersaing. Keunggulan bersaing pada dasarnya tumbuh dari nilai atau manfaat yang diciptakan 
oleh perusahaan bagi para pembelinya yang lebih dari biaya yang harus dikeluarkan untuk 
menciptakannya. Nilai atau manfaat inilah yang sedia dibayar oleh pembeli, dan nilai yang 
unggul berasal dari penawaran harga yang lebih rendah ketimbang harga pesaing untuk manfaat 
setara atau penawaran manfaat unik yang melebihi harga yang ditawarkan  
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Perusahaan dikatakan memiliki keunggulan yang berkesinambungan hanya bila konsumen 
merasakan adanya perbedaan antara produk perusahaan dan pesaingnya, perbedaan tersebut 
muncul karena adanya gap kapabilitas, dan gap tersebut dapat dipertahankan. Strategi dalam 
mencapai keunggulan bersaing juga dapat didefinisikan dalam beberapa tingkatan, yaitu: 

1. Corporate strategy, yang berkaitan dengan alokasi sumber daya di antara berbagai bisnis 
atau divisi dalam perusahaan. 

2. Business Strategy, yang terdapat pada tingkatan bisnis atau divisi tertentu, yang 
khususnya berkaitan dengan posisi persaingan (competitive advantage). 

3. Functional strategy, yang terbatas pada tindakan-tindakan fungsi-fungsi tertentu dalam 
suatu bisnis (misalnya fungsi pemasaran, personalia, keuangan dan lainnya). 

 
Untuk menghadapi kekuatan persaingan, Porter mengemukakan perlunya strategi yang dikenal 
dengan nama strategi generic yang merupakan cara mendasar bagi perusahan untuk mencapai 
profitabilitas di atas rata-rata industri dengan memiliki sustainable competitive advantage.14 
Strategi generik terdiri dari 3 macam yaitu: 

1. Strategi keunggulan biaya menyeluruh; mencapai keunggulan biaya menyeluruh dalam 
industri melalui seperangkat kebijakan fungsional yang ditujukan kepada sasaran pokok. 

2. Strategi diferensiasi, adalah diferensiasi produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan, 
yaitu menciptakan sesuatu yang dirasakan oleh keseluruhan industri sebagai hal yang 
unik. Pendekatan untuk melakukan diferensiasi dapat bermacama-macam bentuknya; 
citra rancangan atau merek (brand Image), teknologi, karakteristik khusus, pelayanan 
pelanggan, jaringan penyalur, atau dimensi-dimensi lainnya. 

3. Strategi fokus, adalah memusatkan (focus) pada kelompok pembeli, segmen lini produk, 
atau pasar geografis tertentu 

 
Langkah-langkah dalam merencanakan pemasaran bagi usaha baru, yaitu sebagai berikut : 
1. Langkah 1: Penentuan kebutuhan dan keinginan pelanggan 
Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan, pertama-tama harus dilakukan 
penelitian pasar atau riset pemasaran. Riset pasar harus diarahkan pada kebutuhan konsumen. 
2. Langkah 2 :Memilih pasar sasaran khusus (special target market) Ada tiga jenis pasar 

sasaran khusus, yaitu: 
a. Pasar individual (individual market) 
b. Pasar khusus (niche market) 
c. Segmentasi pasar (market segmentation) 

3. Langkah 3 : Menetapkan strategi pemasaran dalam persaingan. 
Ada enam strategi untuk memenuhi permintaan dari lingkungan yang bersaing: 
a. Berorintasi pada pelanggan (customer orientation) 
b. Kualitas (quality) 
c. Kenyamanan (convenience) 
d. Inovasi (innovation) 
e. Kecepatan (speed) 
f. Pelayanan dan kepuasan pelanggan 

4. Langkah 4 : Pemilihan strategi pemasaran. 
Strategi pemasaran ialah paduan dari kinerja wirausahawan dengan hasil pengujian dan 
penelitian pasar sebelumnnya dalam mengembangkan keberhasilan strategi pemasaran. 
 

D. Latihan Soal 
1. Buatlah sebuah usaha yang ingin anda rencanakan, kemudian anda buatkan tabel Bisnis 

Model Canvas (BMC) sesuai dengan penjelasan di atas? 
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2. Buatlah sebuah usaha yang ingin anda rencanakan, kemudian anda analisis kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman (KKPA) / Analisis SWOT ? 

 
E. Rangkuman 

Business Model Canvas (BMC) salah satu alat strategi yang digunakan untuk mendeskripsikan 
sebuah model bisnis dan menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi 
menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Business Model Generation lebih populer 
dengan sebutan Business Model Canvas adalah suatu alat untuk membantu kita melihat lebih 
akurat rupa usaha yang sedang atau kita akan jalani. Mengubah konsep bisnis yang rumit 
menjadi sederhana yang ditampilkan pada satu lembar kanvas berisi rencana bisnis dengan 
sembilan elemen kunci yang terintegrasi dengan baik didalamnya mencangkup analisis strategi 
secara internal maupun ekternal perusahaan (Osterwalder, 2012). 
 

F. Umpan Balik 
Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul ini.Hitung 

jawaban Anda yang benar.Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman 

terhadap materi 

 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

        Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 % : Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup 

61 % - 70,99 % : Kurang 

 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), maka disarankan 

mengulangi materi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P O L T E K  K P  M A L U K U | 50 

Diktat : Kreativitas dan Inovasi Kewirausahaan 

Tahun Pelajaran 2020 / 2021 

BAB VI 
PENCIPTAAN GAGASAN / IDE 

 
 
 
 
 
A. Pengenalan Proses Pembuatan Ide Bisnis Kreatif   

 
Produk yang dihasilkan perusahaan dalam perjalanannya tentu mengalami tahapan yang sesuai 
dengan siklus hidupnya, sehingga pemilihan produk, pendefinisian produk, maupun desain 
produk perlu secara terus-menerus diperbaharui. Oleh karena itu, mengetahui bagaimana 
menciptakan dan mengembangkan produk baru dengan berhasil sudah merupakan suatu 
kewajiban perusahaan yang ingin terus hidup. Produk adalah sesuatu yang dijual oleh 
perusahaan kepada pelanggannya. Pengembangan produk adalah serangkaian aktivitas yang 
dimulai dengan persepsi dari sebuah peluang pasar dan diakhiri dengan produksi, penjualan, 
dan distribusi produk. 

1. Pengertian desain produk 
Desain produk adalah suatu proses untuk menciptakan desain produk terbaru yang nantinya 
akan dijual perusahaan kepada para konsumennya. Konsep untuk menciptakan desain 
sangat luas bahkan pengembangan ide yang mengarah pada produk sangat penting 
dilakukan. Misalnya, dari segi pendekatan sistematisnya, seorang desainer produk akan 
mengonsep serta mengevaluasi berbagai macam ide serta mengubahnya menjadi sebuah 
penemuan yang lebih nyata. Di sini peran seorang produk desainer adalah untuk 
menggabungkan seni, ragam ilmu pengetahuan desain grafis dan teknologi guna 
menciptakan produk baru yang nantinya bermanfaat untuk orang lain. 
Para ahli menyebutkan bahwa desain produk berasal dari desain industrial. Bahkan desain 
produk dapat disebut dengan desain kemasan. Dalam hal ini secara langsung desain produk 
diartikan sebagai suatu ide, pengembangan beragam konsep, pengujian, serta melaksanakan 
manufaktur maupun jasa. Ada pula yang menyebut pengertian dan manfaat desain produk 
adalah alat manajemen dimana fungsinya untuk menerjemahkan hasil suatukegiatan 
penelitian sekaligus pengembangannya sebelum nantinya menjadi sesuatu hal yang nyata 
dan diproduksi serta menghasilkan laba. Desain produk bukan semata-mata membuat desain 
tanpa arti, tapi diharuskan sesuai dengan tatanan standar yang berlaku. 
 

2. Manfaat desain produk 
Berikut manfaat desain produk dalam kehidupan sehari-hari. 
a. Untuk mempercepat setiap proses pekerjaan. Sebuah pekerjaan terkadang 

membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun dengan adanya desain produk, 
pekerjaan lebih bisa dipersingkat terutama menggunakan teknologi desain grafis. 

b. Untuk menyampaikan pesan tersembunyi dalam bentuk grafis. Hal ini bisa dilihat dengan 
desain produk tertentu yang memiliki pesan tersembunyi. Misalnya dengan tanda, huruf, 
atau warna dalam desain produk itu sendiri. Namun tidak mudah untuk mendapatkan 
desain produk yang berkualitas dan dapat menyampaikan pesan yang dimaksud kepada 
konsumen. 

c. Agar produk yang terjual menjadi lebih menarik dan unik 
Bila produk tampak menarik pastinya harga jual produk tersebut menjadi meningkat. 
Tidak hanya itu, produk yang didesain dengan teknik khusus akan terlihat berbeda dari 
produk lainnya bahkan tampak lebih berkualitas. Karena itu tidak jarang perusahaan 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan 
dapat melaksanakan Penciptaan Gagasan / Ide 
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sengaja membuat desain produk sesuai dengan trend, namun tetap sesuai dengan 
kebutuhan konsumen dan masih sesuai dengan biaya produksi. 

 
3. Tujuan desain produk 

Maksud dari desain produk adalah untuk menghindari terjadinya kegagalan saat pembuatan 
produk tersebut. Anda pun menjadi dapat memilih metode yang paling baik serta ekonomis 
dalam produksi produk. Dengan desain produk, maka Anda dapat dengan mudah 
menentukan standar dan spesifikasi produk yang dibuat dengan lebih detail. Adapun tujuan 
dari desain produk di antaranya menghasilkan produk yang berkualitas dan mempunyai 
tingkat nilai jual yang tinggi dan mampu untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan tren 
pada waktunya. Tujuan lainnya adalah untuk membuat produk yang seekonomis mungkin 
dalam pengeluaran biaya saat produksi (bahan baku) dan tanpa mengurangi nilai jual dari 
produk tersebut. 
 

4. Unsur-unsur desain produk 
Untuk menilai suatu hasil akhir dari produk sebagai kategori nilai desain yang baik biasanya 
ada tiga unsur yang mendasari, yaitu fungsional dan estetika sering disebut fit form function, 
sedangkan unsur ekonomi lebih dipengaruhi oleh harga dan kemampuan daya beli 
masyarakat. Desain produk yang baik berarti mempunyai kualitas fungsi yang baik, 
tergantung pada sasaran dan filosofi mendesain pada umumnya, bahwa sasaran berbeda 
menurut kebutuhan dan kepentingannya, serta upaya produk berorientasi pada hasil yang 
dicapai, dilaksanakan, dan dikerjakan seoptimal mungkin. 
Ergonomi merupakan salah satu dari persyaratan untuk mencapai desain yang qualified, 
certified, dan customer need. Ilmu ini akan menjadi suatu keterkaitan yang simultan dan 
menciptakan sinergi dalam pemunculan gagasan, proses desain, dan desain final. 
 

5. Langkah-langkah dalam membuat desain produk 
Desain industri atau dalam bahasa inggris “industrial design” adalah seni terapan di mana 
estetika dan usability (kemudahan dalam menggunakan suatu barang) suatu barang 
disempurnakan. Desain industri menghasilkan kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau 
komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungannya, yang berbentuk tiga 
atau dua dimensi, yang memberi kesan estetis, dapat dipakai untuk menghasilkan produk, 
barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. 
Sebuah karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan hasil buah 
pikiran dan kreativitas dari pendesainnya, sehingga dilindungi hak ciptanya oleh pemerintah 
melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
Adapun tahapan-tahapan pembuatan desain produk, sebagai berikut : 
a. Tahap I, yaitu situasional (mengidentifikasi dan membatasi masalah). 
b. Tahap II, yaitu ringkasan rencana (merupakan spesifikasi dan pernyataan yang 

diperlukan). 
c. Tahap III, meneliti dan menyelidiki (menganalisis, koleksi data dan riset). 
d. Tahap IV, yaitu pemecahan-pemecahan (eksplorasi bentuk/ pengembangan bentuk). 
e. Tahap V, yaitu pemecahan terbaik (pemilihan sket/ desain terbaik). 
f. Tahap VI, yaitu model (mockup, prototipe, simulasi). 
g. Tahap VII, yaitu gambar kerja. 
h. Tahap VIII, yaitu visualisasi produk (produksi/ pembuatan produk). 
i. Tahap IX, yaitu test dan evaluasi (penafsiran dan pengetesan hasil). 

 
 
 



P O L T E K  K P  M A L U K U | 52 

Diktat : Kreativitas dan Inovasi Kewirausahaan 

Tahun Pelajaran 2020 / 2021 

6. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan sistem desain produk 
Untuk mengembangkan sistem desain produk dan struktur organisasi yang efektif, terdapat 
beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut. 
a. Desain yang tangguh (robust design), adalah sebuah desain yang dapat diproduksi 

sesuai dengan permintaan walaupun pada kondisi yang tidak memadai pada proses 
produksi. 

b. Desain modular (modular design), adalah bagian atau komponen sebuah produk dibagi 
menjadi komponen yang dengan mudah dapat ditukar atau digantikan. 

c. Computer Aided Design (CAD), adalah penggunaan sebuah komputer secara interaktif 
untuk mengembangkan dan mendokumentasikan sebuah produk. 

d. Computer Aided Manufacturing (CAM), adalah penggunaan teknologi informasi untuk 
mengendalikan mesin. 

e. Teknologi realitas virtual (virtual reality technology), adalah bentuk komunikasi secara 
tampilan di mana gambar menggantikan kenyataan dan biasanya pengguna dapat 
menanggapi secara interaktif. 

f. Analisis nilai (value analysis), merupakan kajian dari produk sukses yang dilakukan 
selama proses produksi. 

g. Desain yang ramah lingkungan (environmentally friendly design), merupakan 
perancangan produk yang telah memasukkan unsur kepekaan terhadap permasalahan 
lingkungan yang sangat luas pada proses produksi. 

 
7. Perancangan desain produk 

Perancangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menganalisis, menilai, memperbaiki 
dan menyusun suatu sistem, baik fisik maupun non fisik yang optimum untuk waktu yang 
akan datang dengan memanfaatkan informasi yang ada. 
a. Karakteristik perancangan dan perancangnya 

Dalam membuat suatu rancangan produk atau alat, perlu mengetahui karakteristik 
perancangan dan perancangnya. Karakteristik perancangan berkaitan dengan produk 
yang akan dirancang. Adapun yang termasuk karakteristik perancangan, sebagai 
berikut. 

1. Berorientasi pada tujuan Rancangan harus disesuaikan dengan tujuan dari produk 
yang akan dibuat tersebut. 

2. Variform. Variform merupakan suatu anggapan bahwa terdapat sekumpulan solusi 
yang mungkin tidak terbatas, tetapi harus dapat memilih salah satu ide yang akan 
diambil. 

3. Pembatas. Dimana pembatas ini membatasi jumlah solusi pemecahan, antara lain : 
a. Hukum alam, antara lain ilmu fisika, ilmu kimia, dan seterusnya. 
b. Ekonomis, antara lain pembiayaan atau ongkos dalam menetralisir rancangan 

yang telah dibuat. 
c. Pertimbangan manusia, yaitu berkaitan dengan sifat, keterbatasan, dan 

kemampuan manusia dalam merancang dan memakainya. 
d. Faktor legalisasi, yaitu hal yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan 

mulai dari model, bentuk, sampai dengan hak cipta. 
e. Fasilitas produksi, antara lain sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk 

menciptakan rancangan yang telah dibuat. 
f. Evolutif, yaitu berkaitan dengan berkembang terus/ mampu mengikuti 

perkembangan zaman. 
g. Perbandingan nilai, yaitu dengan membandingkan dengan tatanan nilai yang 

telah ada. 



P O L T E K  K P  M A L U K U | 53 

Diktat : Kreativitas dan Inovasi Kewirausahaan 

Tahun Pelajaran 2020 / 2021 

Sedangkan karakteristik perancang merupakan karakteristik yang harus dipunyai 
oleh seorang perancang, antara lain : 

a. Mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi masalah. 
b. Memiliki imajinasi untuk meramalkan masalah yang mungkin akan timbul. 

 
B. Fase – Fase dalam Pengembangan Produk 

 
Sebagai bentuk dasar produk, prototipe memiliki bagian yang ukuran dan bahannya sama seperti 
jenis produk yang akan dibuat tetapi tidak harus difabrikasi dengan proses sebenarnya. Hal ini 
ditujukan untuk pengetesan sehingga dapat menentukan apakah produk bekerja sesuai desain yang 
diinginkan dan apakah produk memuaskan kebutuhan pelanggan. Adapun fase-fase dalam 
pengembangan prototipe produk, sebagai berikut  : 
1. Identifikasi peluang 

Identifikasi peluang merupakan fase perencanaan pada pengembangan teknologi push, 
dimana teknologi yang tersedia dipasangkan dengan suatu peluang pasar. Salah satu sumber 
peluang bisnis adalah diperoleh dari cara brainstorming. Adapun pengertian brainstorming 
adalah sebuah perencanaan atau peranti yang digunakan untuk menampung kreativitas 
kelompok dan biasanya digunakan untuk menjadikan alat konsensus maupun untuk menjaring 
ide-ide yang diperlukan. Pada metode ini, setiap ide dari peserta dianggap sah dan peserta lain 
tidak diperkenankan memberi komentar, hanya dicatat saja ide dan saran yang diajukan ide 
dan saran dikumpulkan dan dievaluasi untuk kemudian dipilih beberapa saran yang dianggap 
sesuai. 

2. Penyusunan konsep 
Pada fase pengembangan konsep, kebutuhan pasar target diidentifikasi, alternatif konsep-
konsep produk dibangkitkan dan dievaluasi, dan satu atau lebih konsep dipilih untuk 
pengembangan dan percobaan lebih jauh. Dimana yang dimaksud dengan konsep disini 
adalah uraian dari bentuk, fungsi, dan tampilan suatu produk dan biasanya disertai dengan 
sekumpulan spesifikasi, analisis produk-produk pesaing serta pertimbangan ekonomis proyek 
(Urlich, 2001). Metode penyusunan konsep secara umum terdiri atas lima langkah dengan 
memecahkan sebuah masalah kompleks yang menjadi sub masalah yang lebih sederhana. 
Adapun langkah-langkahnya dapat dilihat pada bagan berikut. 
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Dalam bagan tersebut dikenalkan konsep penyelesaian untuk sub masalah menggunakan 
prosedur pencarian eksternal dan internal, pencarian eksternal untuk konsep yang sudah ada, 
sedangkan pencarian internal untuk konsep baru. Pohon klasifikasi dan tabel kombinasi 
kemudian digunakan untuk menggali secara sistematis konsep penyelesaian tersebut dan 
untuk mengintegrasikan penyelesaian sub masalah ke dalam sebuah penyelesaian total. 
Akhirnya dapat dibuat sebuah langkah mundur untuk merefleksikan validitas dan kemampuan 
aplikasi dari hasil, seperti yang digunakan oleh proses. 
Dari sini akan muncul beberapa macam konsep yang tujuannya sama, yaitu untuk menjawab 
penyelesaian dari sub masalah yang sudah difokuskan karena sifatnya memang penting. 
Pencarian ekternal bertujuan untuk menemukan pemecahan keseluruhan masalah dan sub 
masalah yang ditemukan pada langkah memperjelas masalah. Pengurutan ini tidak kaku, 
karena pencarian eksternal terjadi secara terus menerus selama proses pengembangan. 
Pencarian eksternal mencakup evolusi terperinci tidak hanya dari produk kompetitif langsung, 
tetapi juga dari teknologi-teknologi yang digunakan oleh produk yang berhubungan dengan 
subfungsi. 
Terdapat lima cara yang baik untuk mengumpulkan informasi dari sumber eksternal, yaitu : 

1) Wawancara pengguna utama. 
2) Konsultasi dengan pakar. 
3) Pencarian paten. 
4) Pencarian literatur. 
5) Menganalisis (benchmarking) pesaing. 

 
3. Seleksi konsep 

Seleksi konsep merupakan proses menilai konsep dengan memperhatikan kebutuhan 
pelanggan dan kriteria lain, membandingkan kekuatan dan kelemahan relatif dari konsep, dan 
memilih satu atau lebih konsep untuk penyelidikan, pengujian, dan pengembangan selanjutnya. 
Beberapa konsep yang sudah terbentuk pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-
masing. Untuk itu seleksi konsep merupakan proses menilai konsep dengan memperhatikan 
kebutuhan pelanggan dan kriteria lain, membandingkan kekuatan dan kelemahan relatif dari 
konsep, dan memilih satu atau lebih konsep untuk penyelidikan, pengujian, dan 
pengembangan selanjutnya. 
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Metode seleksi konsep pada proses ini didasarkan pada penggunaan matriks keputusan untuk 
mengevaluasi masing-masing konsep dengan mempertimbangkan serangkaian kriteria seleksi. 
Metode seleksi ini dikembangkan oleh Stuart Pugh pada tahun 1980an dan kemudian sering 
disebut seleksi konsep Pugh Methode. Tujuan tahapan ini adalah mempersempit jumlah 
konsep secara cepat dan untuk memperbaiki konsep. 
Proses penyaringan konsep merupakan penilaian yang sederhana yang hanya menggunakan 
simbol, yaitu nilai relatif “lebih baik” (+), jika konsep tersebut lebih baik dari konsep yang lain 
dalam hal kriteria tersebut. “Sama dengan” (0), jika kriteria konsep tersebut sama dengan 
konsep lainnya. Dan “lebih buruk” (-), bila konsep tersebut lebih buruk dari kriteria konsep. 
Kemudian jumlah bobot tiap kriteria dijumlahkan atau masing-masing konsep diberi ranking. 
Konsep yang dipilih untuk diteruskan adalah satu atau lebih konsep yang memiliki tingkat 
rangking yang lebih tinggi. 
Tahapan berikutnya pada seleksi konsep adalah dengan menggunakan matriks penilaian 
konsep, dengan cara menambahkan bobot kepentingan ke dalam matriks. Beberapa pola yang 
berbeda dapat digunakan untuk memberi bobot pada kriteria seperti menandai nilai 
kepentingan dari 1-5 atau mengalokasikan nilai 100%. Selanjutnya penetapan rating dapat 
dilakukan oleh beberapa responden untuk menentukan apakah bobot yang diberikan sesuai 
dengan kriteria yang diinginkan. 
Tahapan berikutnya pada seleksi konsep adalah dengan menggunakan matriks penilaian 
konsep, dengan cara menambahkan bobot kepentingan ke dalam matriks. Beberapa pola yang 
berbeda dapat digunakan untuk memberi bobot pada kriteria seperti menandai nilai 
kepentingan dari 1-5 atau mengalokasikan nilai 100%. Selanjutnya penetapan rating dapat 
dilakukan oleh beberapa responden untuk menentukan apakah bobot yang diberikan sesuai 
dengan kriteria yang diinginkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nilai rating dan beban dikalikan untuk mendapatkan nilai beban. Nilai beban adalah nilai yang 
akan dijumlahkan untuk menentukan ranking tiap konsep yang dinilai sama. Sama seperti 
tahap penyaringan konsep, dimana yang akan terpilih adalah konsep dengan nilai ranking 
tertinggi. Dengan dasar kedua matriks seleksi tersebut dapat diputuskan untuk memilih satu 
atau lebih konsep terbaik, konsep-konsep ini kemudian dikembagkan lebih lanjut, dibuat 
prototipe, dan diuji untuk memperoleh umpan balik. 
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4. Evaluasi konsep dan pengembangan konsep 
Pada fase ini, kebutuhan pasar target, diidentifikasi, alternatif konsep-konsep produk 
dibangkitkan dan dievaluasi, dan satu atau lebih konsep dipilih untuk pengembangan dan 
percobaan lebih jauh. Konsep adalah uraian dari bentuk fungsi, dan tampilan suatu produk dan 
biasanya disertai dengan sekumpulan spesifikasi. 

 
5. Benchmarking dan wawancara pengguna utama 

Menurut Ulrich, dalam konteks penyusunan konsep, benchmarking merupakan studi atas 
produk yang ada sekarang yang memiliki kesamaan dengan produk yang sedang 
dikembangkan atau dengan submasalah yang menjadi fokus tim. Benchmarking dapat 
mengungkapkan konsep produk yang sudah ada yang telah dipakai untuk memecahkan 
masalah yang berkaitan, dan juga memberikan informasi mengenai kelemahan dan kekuatan 
dari persaingan. Selain benchmarking, wawancara pengguna utama dilakukan untuk pencarian 
eksternal dalam proses penyusunan konsep. Pengguna utama dilakukan untuk pencarian 
ekternal dalam proses penyusunan konsep. Pengguna utama dilakukan untuk pencarian 
eksternal dalam proses penyusunan konsep. Pengguna utama adalah pengguna produk yang 
dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan lebih awal sebelum mayoritas pasar menyadari 
manfaat dari sebuah inovasi. Seringkali para pengguna utama ini telah mencari-cari di pasaran 
untuk mendapatkan produk baru yang dikembangkan oleh tim. 

 
C. Latihan / Tugas Individu 

Dari usaha yang akan anda rintis, coba anda desain usaha atau produk tersebut dengan 
menggunakan beberapa kriteria dan konsep serta strategi apa yang dapat dihasilkan untuk 
mengembangkan usaha tersebut ? 

 
D. Rangkuman 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan sebuah bisnis usaha kecil, faktor tersebut 
berasal dari internal usaha kecil dan berasal dari eksternal bisnis. Salah satu pendekatan analisa 
yang biasa dipergunakan dalam perencanan dan evaluasi suatu usaha termasuk bisnis usaha 
kecil adalah analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (KKPA). Dengan 
menggunakan analisa KKPA, faktor eksternal dan internal sebuah bisnis bisa diidentifikasi 
dengan baik, sebagai pedoman untuk menentukan perencanaan strategis. 
Sebuah bisnis usaha kecil akan memiliki landasan yang kokoh untuk menaiki tangga 
kesuksesan, jika direncanakan dengan matang melalui beberapa analisis terhadap faktor-faktor 
yang mempengaruhi sebuah usaha. Sebelum memutuskan untuk membangun bisnis usaha kecil 
anda, ada baiknya dipertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar 
bisnis dan juga sisi internal diri kita. Dengan pendekatan analisa KKPA ini akan cukup membantu 
menentukan langkah bisnis selanjutnya. Kiat sukses bisnis dengan melakukan analisa bisnis 
dengan pendekatan KKPA ini cukup membantu suksesnya sebuah bisnis. Analisis ini telah 
banyak digunakan dan teruji dalam berbagai bidang bisnis. 
 

E. Umpan Balik 
Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul ini.Hitung 

jawaban Anda yang benar.Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman 

terhadap materi 

 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

        Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari mencapai 
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91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 % : Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup 

61 % - 70,99 % : Kurang 

 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), maka disarankan 

mengulangi materi. 
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BAB VII  
PROTOTIPE 

 
  
 
 
A. Defenisi Prototipe  

Apa itu prototipe produk ? Kamus The Merriam-Webster mendefinisikan prototipe sebagai model 
asli yang berpola orang awam mengartikan prototipe adalah bentuk nyata atau versi 3D dari 
produk yang diusulkan. Contohnya adalah hasil cetak 3D dari desain mainan. Menunjukkan ide 
dan mempelajari kelayakan dari ide yang diberikan juga dapat disebut sebagai prototipe. 
Prototipe produk (purwarupa produk) adalah bentuk dasar dari sebuah produk yang mana 
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 prototipe 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). 
 

B. Klasifikasi prototipe 
Anda dapat mengklasifikasikan prototipe ke dalam empat kategori besar berdasarkan fungsi dan 
kompleksitas mereka, sebagai berikut : 

1. Prototipe visual adalah untuk menampilkan ukuran dan bentuk dari produk akhir. Prototipt 
visual tidak memiliki fungsi, bahan, dan massa produk akhir karena hanya di 
visualisasikan ke dalam bentuk 3D yang merupakan hasil rendering dari software. 

2. Bukti dari konsep merupakan model dasar untuk menunjukkan fungsi dan kelayakan ide. 
Hal ini untuk membuktikan bahwa konsep tersebut benar-benar dapat bekerja. Untuk 
melakukan prototipe ini tidak harus dibuat dengan produk yang mahal. Tujuan utamanya 
adalah untuk dapat menunjukkan kelayakan ide yang diusulkan. Contohnya adalah hujan 
super lebat yang hanya menggunakan pipa PVC dan botol coke kosong. 

3. Presentasi prototipe adalah prototipe yang siap dipresentasikan. Prototipe memiliki fungsi 
dan penampilan yang sama seperti produk. Anda dapat menunjukkan prototipe untuk 
investor/ calon pelanggan. Prototipe ini biasanya terbuat dari bahan khusus dan teknik 
manufaktur. 

4. Prototipe pra-produksi merupakan versi modifikasi dari prototipe presentasi. Pra-produksi 
memiliki fungsi yang sama tetapi dibangun dengan menggunakan bahan-bahan siap 
produksi. Produsen akan sering melihat prototipe pra-produksi untuk mengetahui 
bagaimana memprodksi sebuah produk massal. 

 
Menurut Ulrich (2011) ada empat kegunaan prototype, yaitu : 

1. Pembelajaran : dalam suatu pembelajaran prototype dapat menjawab dua pertanyaan 
yang sering muncul yaitu “apakah dapat bekerja?” dan “sejauh mana dapat memenuhi 
kebutuhan pelanggan?”. Bisa jadi untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut diperlukan 
kombinasi dari kedua tipe prototype tersebut sebagai media pembelajaran 

2. Komunikasi : prototype dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi antara manajeman 
puncak, penjual, mitra, seluruh anggota tim, pelangan, dan investor. Hal ini dikarenakan 
sebuah gambaran, alat, atau tampilan tiga dimensi akan lebih mudah dimengerti 
dibandingkan sebuah penggambaran verbal. 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan 
dapat membuat sebuah Prototipe Produk Usaha 
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3. Penggabungan : prototype digunakan sebagai alat untuk menggabungkan komponen-
komponen dan subsitem-subsistem sebuah produk sehingga dapat bekerja secara 
bersamaan, dalam hal ini prototype fisik menyeluruh paling efektif. Prototype juga 
membantu menggabungkan perspektif dari fungsi yang berbeda yang ditampilkan pada 
tim pengembangan produk. 

4. Millestones : prototype digunakan untuk mendemonstrasikan bahwa produk telah 
mencapai tingkat kegunaan yang diinginkan. Prototype mellistones menunjukan hasil yang 
nyata dan memperlihatkan kemajuan. 

 
Tipe-tipe prototipe 
Esensi dasar prototipe dapat berupa merancang industri dari konsep, membuat prototipe 
rancangan ataupun pengembangan software. Prototipe dapat diklasifikasikan menjadi dua 
dimensi, yaitu : 

c. Tipe prototipe dimensi pertama adalah tingkat di mana sebuah prototipe merupakan 
bentuk fisik dan kebalikannya adalah bentuk analitik. 
1. Prototipe fisik 

Prototipe fisik merupakan purwarupa produk yang berupa barang yang sudah 
terbentuk atau sudah jadi. Prototipe fisik merupakan benda nyata yang dibuat untuk 
memperkirakan produk. Aspek-aspek dari produk yang diminati oleh tim pengembang 
secara nyata dibuat menjadi suatu benda untuk pengujian dan percobaan prototipe 
fisik dibutuhkan untuk mendeteksi fenomena-fenomena yang tidak terantisipasi. Bila 
dijalankan maka prototipe fisik akan menjalankan fungsi sesuai dengan produk asli. 
Maka jika terjadi ketidaksesuaian seperti dala rancangan, akan mudah terdeteksi. 
Contoh dari prototipe fisik meliputi model yang berbentuk visual seperti produk tempat 
alat tulis. 

2. Prototipe Analitik 
Prototipe analitik merupakan prototipe yang bersifat intangible (tidak berwujud). 
Prototipe analitik lebih fleksibel daripada prototipe fisik. Hal ini terjadi karena biaya 
yang dikeluarkan pada prototipe analitik lebih murah dibandingkan fisik yang sudah 
mulai dibuat dengan proses manufaktur. Contoh prototipe yang meliputi serangkaian 
simulasi komputer dan model komputer geometrik tiga dimensi. 

 
d. Tipe prototipe dimensi kedua 

Tipe prototipe dimensi kedua adalah tingkatan dimana sebuah prototipe merupakan 
prototipe yang menyeluruh sebagai lawan dari terfokus. Prototipe yang menyeluruh 
mengimplementasikan sebagian besar atau semua atribut dari produk. Prototipe 
menyeluruh dapat disamakan dengan pemakaian sehari-hari. Prototipe terfokus 
menggambarkan hanya sebagian dari produk untuk memenuhi kepentingan tertentu. 

 
 
C. Pembuatan Prototipe 

 
Perencanaan pembuatan prototipe produk 
 
Kesulitan potensial yang sering terjadi dalam pengembangan produk adalah pembuatan 
prototipe yang salah, yaitu pembuatan dan pencarian serta pemindahan prototipe (fisik ataupun 
analitik) yang pada pokoknya tidak menyumbang pada tujuan proyek pengembangan secara 
keseluruhan. Penetapan secara hati-hati setiap prototipe sebelum memulai tahap usaha untuk 
membuat dan mengujinya perlu dilakukan. 
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Terdapat empat tahap yang harus dilakukan. Adapun langkah-langkah dalam merencanakan 
pembuatan prototipe produk, sebagai berikut : 

1. Menetapkan tujuan prototipe.  
Tujuan prototipe, yaitu pembelajaran, komunikasi, penggabungan, dan milestones. Dalam 
menetapkan tujuan sebuah prototipe, tim mendaftar khususnya pembelajaran dan kebutuhan 
komunikasi. Anggota tim juga mendaftar beberapa kebutuhan penggabungan baik yang jadi 
ataupun tidak. Prototipe diharapkan untuk menjadi satu dari beberapa tonggak utama dari 
proyek pengembangan produk keseluruhan. 

2. Menetapkan tingkat perkiraan konsep.  
Merencanakan sebuah prototipe membutuhkan tingkatan dimana produk akhir diperkirakan 
akan ditetapkan. Tim harus mempertimbangkan apakah prototipe fisik diperlukan ataukah 
cukup analitik. 

3. Menggariskan rencana percobaan. 
Penggunaan prototipe dalam pengembangan produk dapat dianggap sebagai sebuah 
percobaan. Praktik percobaan yang baik membantu untuk menjamin penggalian nilai 
maksimum dari kegiatan pembuatan prototipe. Rencana percobaan meliputi identifikasi 
variabel percobaan (jika ada), protokol pengujian, sebuah identifikasi mengenai pengukuran 
apa yang akan ditampilkan, dan sebuah rencana untuk menganalisis data hasil. 

4. Membuat jadwal untuk perolehan, pembuatan, dan pengujian 
Pembuatan dan pengujian prototipe mempertimbangkan sub proyek dalam keseluruhan 
proyek pengembangan. Tim sangat memerlukan jadwal kegiatan pembuatan prototipe. 
Jadwal yang penting adalah kapan bagian-bagian akan disiapkan untuk dirakit, kapan 
prototipe akan diuji pertama kali, dan kapan prototipe selesai. 

 
Metode prototyping 
 
Metode pembuatan prototipe dibedakan menjadi dua, yaitu metode non komputer (manual) dan 
metode berbasis komputer. 

i. Metode non komputer 
Metode pembuatan prototipe jenis ini biasanya akan dikerjakan lebih awal. Ada dua jenis 
metode non komputer, yaitu metode sketsa dan storyboard. 
1. Sketsa 

Dengan metode sketsa, interface (antarmuka) dideskripsikan menggunakan kertas. 
Metode ini cocok digunakan untuk mengungkapkan pendapat dan lebih difokuskan pada 
orang dengan desain tingkat tinggi. Selain murah dan cepat, umpan balik yang 
didapatkan sangat menolong. Namun metode ini tidak terlalu baik untuk 
menggambarkan alur dan rinciannya. 

 
2. Storyboard 

Storyboard adalah lembaran kertas yang berisi contoh tampilan antarmuka pengguna, 
dimana setiap antarmuka diperlihatkan pada lembar kertas berbeda. Pada pembuatan 
prototipe perangkat lunak, sebuah Storyboard terdiri atas tampilan layar yang 
menggambarkan fitur sistem menu, kotak dialog, dan window. Storyboard dibuat 
menggunakan pensil dan menunjukkan simulasi catatan atau walkthrough dari 
kemampuan dan tampilan sistem. Storyboard tidak dibuat sembarangan, namun 
menggunakan urutan diagram/ gambar dan menunjukkan kunci snapshots. Setiap 
halaman terdapat keterangan sehingga pengguna dapat menjelajah ke seluruh aplikasi. 
Kapan Storyboard cocok digunakan ?. Storyboard dapat digunakan pada awal siklus 
perancangan yang dapat mendukung eksplorasi kemungkinan perancangan dan 
verifikasi awal dari kebutuhan pengguna. Storyboard dapat diperlihatkan pada teman 
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satu tim atau pengguna potensial, sehingga orang lain dapat melihat visualisasi dan 
komposisi dari antarmuka yang diharapkan serta memberikan kritik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Contoh User Interface aplikasi mobile 
 
ii. Metode berbasis komputer 

Metode berbasis komputer biasanya dikerjakan setelah metode nonkomputer dikerjakan. 
Metode pembuatan prototipe berbasis komputer dapat menirukan lebih banyak kemampuan 
sistem dan pada umumnya hanya menunjukkan beberapa aspek atau fitur. Para pemakai 
lebih segan untuk menyarankan perubahan sekali ketika melihat prototipe yang lebih realistis 
karena prototipe dapat berpusat pada lebih banyak detail. 
Prototipe lebih cepat digambarkan sebagai suatu metode berbasis komputer yang dapat 
membantu untuk mengurangi iterasi siklus pengembangan. Selain itu, prototipe dapat dibuat 
lebih interaktif agar dapat dengan cepat diganti atau diubah sejalan dengan umpan balik 
perancangan. Umpan balik ini dapat diperoleh dari kolega atau dari pengalaman pengguna 
selama bekerja dengan prototipe untuk menyelesaikan tugasnya. 

 
Teknik dan prinsip yang digunakan dalam membuat prototipe produk 
 
Cara yang sering digunakan dalam membuat sebuah prototype fisik antara lain : 
1. Rapid Prototyping 

Rapid Prototyping (RP) adalah teknologi yang digunakan untuk membangun prototype fisik 
dengan cara yang benar-benar cepat. RP juga disebut teknologi pembuat bentuk bebas yang 
memungkinkan untuk membuat prototype tiga dimensi (3D) dengan cara yang lebih mudah 
dan lebih murah daripada yang mungkin dilakukan sebelumnya. RP adalah istilah yang 
digunakan mengacu pada sekelompok teknologi yang disusun untuk menghasilkan model 
fisik langsung dari data komputer 3D. Biasanya, digunakan untuk memvalidasi desain yang 
memungkinkan visualisasi produk pada setiap tahap proses dari desain konseptual untuk 
penciptaan sebuah desain yang utuh. Hal ini memungkinkan seorang pendesain untuk 
membuat perubahan pada model pada tahap awal proses desain (Sanches, 2005). 
 

2. Traditional prototype 
Secara tradisional, terdiri dari berbagai macam proses, bahan terus dikurangi dari bentuk 
awal sehingga diperoleh desain yang diinginkan. Metode yang paling cocok dan sesuai pada 
proses manufaktur dapat dikombinasikan untuk menciptakan sebuah prototype. Adapun 
beberapa cara pembuatan prototype secara tradisional adalah sebagai berikut : 
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b. Sepenuhnya manual dengan menggunakan tangan, seperti ukiran atau pahatan, untuk 
membuat objek dari berbagai macam bahan seperti clay atau kayu oleh tenaga kerja 
yang menguasai bidangnya. 

c. Menggunakan kombinasi manual oleh seorang teknisi yang terampil, mampu membaca 
dan membuat gambar 2 dimensi serta memiliki keterampilan untuk mengoperasikan 
mesin seperti pengeboran, mesin bubut (turning), dan mesin frais (milling). 

d. Sepenuhnya otomatis, setelah adanya mesin CNC (computer numerical control) yang 
lebih modern, dapat diciptakan berbagai bentuk yang lebih kompleks dan akurat. 
Kemajuan terus-menerus pada mesin CNC telah mengakibatkan produksi semakin 
cepat, lebih akurat, resolusi, dan presisi yang tinggi, sehingga memungkinkan membuat 
berbagai macam bentukyang lebih komplek (Zorriassatine, 2003). 

 
Langkah – langka dalam Prototyping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secara umum, langkah-langkah dalam prototyping adalah sebagai berikut: 

 
a. Pengumpulan kebutuhan 

Proses pengumpulan kebutuhan melibatkan pertemuan antara pengembang dan pelanggan 
untuk menentukan keseluruhan tujuan dibuatnya perangkat lunak serta mengidentifikasi 
kebutuhan berupa garis besar kebutuhan dari sistem yang akan dibuat. Proses identifikasi 
juga dilaksanakan untuk menyusun garis besar dari pendefinisian kebutuhan atau prasyarat 
yang digunakan. Teknik pengumpulan kebutuhan dapat dilakukan dengan wawancara, 
observasi, atau studi pustaka. 

b. Proses desain yang cepat (quick design). Pada tahap ini perancangan program disusun 
secara cepat. Perancangan ini lebih berfokus pada pendekatan input dan format output yang 
akan digunakan oleh pemakai. Perancangan kilat inilah yang kemudian membentuk sebuah 
prototipe dari sebuah program. 

c. Membangun prototipe. Pada tahap ini, prototipe dibangun berdasarkan perencanaan awal 
yang telah disusun sebelumnya. 

d. Evaluasi dan perbaikan. Pada tahapan ini, prototipe yang telah dibuat dievaluasi ke pemakai. 
Hasil dari evaluai inilah yang selanjutnya akan digunakan untuk pengembangan prototipe 
program selanjutnya. Setelah itu, prototipe disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi yang 
dilakukan dengan pemakai. 
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D. Gambar Kerja/ Alur Kerja Pembuatan Prototipe Produk 
 

Sebuah produk akan sulit dijelaskan kepada orang lain dengan kata-kata. Untuk mempermudah, 
maka gambar dapat digunakan sebagai alat untuk maksud tersebut. Oleh karena itu, gambar 
sering juga disebut sebagai bahasa teknik. Sebuah gambar adalah suatu bentuk goresan yang 
sangat jelas dari benda nyata, ide atau rencana yang diajukan untuk pembuatan atau konstruksi 
selanjutnya. Gambar mempunyai bentuk yang banyak, tetapi metode pembuatan gambar yang 
sangat jelas adalah sebuah bentuk alami dasar dari komunikasi ide-ide yang umum dan 
bertahan lama. 
 
Menurut Suratman, gambar kerja adalah suatu teknik penggambaran yang digunakan untuk 
menjelaskan secara gambalang persyaratan item yang direkayasa, aktivitas menggambar mesin 
menghasilkan dokumen gambar yang berfungsi sebagai bahasa atau media untuk 
menyampaikan ide, gagasan, atau informasi dari para insinyur yang mendesain suatu produk 
kepada para pekerja yang akan membuatnya. Adapun menurut Sujiyanto, gambar kerja adalah 
komunikasi utama antara si pembuat gambar atau ide dengan si pelaksana di lapangan, dan 
gambar harus dipahami oleh kedua belah pihak. Menurut Ir. Ohan Juhana, gambar teknik adalah 
gambar yang menitik beratkan pada penyampaian maksud dari pembuat gambar secara objektif, 
gambar jenis ini menggunakan simbol-simbol yang dapat diterima secara internasional. Simbol 
tersebut sudah dirangkum dalam sebuah standar yang dapat diterima di seluruh dunia, yaitu 
standar ISO. Selain itu ada juga standar lain yang dikeluarkan oleh suatu negara. Berdasarkan 
teori-teori di atas dapat disimpulkan gambar kerja adalah suatu basa yang digunakan oleh 
desainer kepada si pelaksana di lapangan, dengan menggunakan standar-standar internasional 
dan harus dipahami oleh kedua belah pihak. 
 

1. Fungsi gambar kerja 
Fungsi yang terpenting dari bahasa maupun gambar adalah sebagai penerus informasi. 
Gambar bagaimanapun juga merupakan bahasa teknik, oleh karenanya diharapkan bahwa 
gambar harus meneruskan keterangan-keterangan secara tepat dan objektif. Dengan 
semakin majunya bidang teknik, maka gambar kerja memegang peran yang sangat penting. 
Fungsi gambar teknik dapat digolongkan menjadi tiga golongan, sebagai berikut. 
a. Penyampaian informasi. Pada awal perkembangannya, perencanaan dan pembuatan 

produk-produk teknik dilakukan oleh orang yang sama sehingga gambar teknik tidak 
diperlukan. Dengan semakin berkembangnya industri/ teknologi, perencanaan dan 
pembuatan tidak lagi dilakukan oleh orang yang sama. Oleh karena itu, gambar 
mempunyai tugas meneruskan maksud dari perancangan dengan tepat kepada orang-
orang yang bersangkutan, kepada perencanaan proses, pembuat, pemeriksa, perakit, 
dan sebagainya. Orang tersebut bisa saja dalam pabrik itu sendiri, orang pabrik 
subkontrak bahkan dari negara lain yang berbeda bahasanya. Karena itu, standar 
gambar diperlukan, yang mana akan dapat mengatur cara penyampaian informasi 
melalui gambar yang dijadikan alat komunikasi seperti halnya bahasa lisan atu tulisan. 

b. Pengawet, penyimpan, dan pengguna keterangan. Gambar merupakan dokumen yang 
sangat berharga dalam suatu industri, dimana data teknis yang ada dipadatkan dan 
dikumpulkan. Oleh karena itu gambar bukan saja diawetkan untuk diteruskan ke bagian 
lain tetapi juga disimpan untuk digunakan sebagai bahan informasi untuk perencanaan di 
kemudian hari. Untuk itu diperlukan cara penyimpanan dengan kodifikasi menurut urutan 
gambar dan sebagainya. Karena ruang untuk menyimpan gambar memerlukan ruang 
yang cukup luas, diperlukan cara penyimpanan gambar yang baik dan efisien, salah 
satunya adalah dengan cara menggunakan film mikro. 
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c. Cara-cara pemikiran dalam penyampaian informasi. Rencana adalah kemampuan untuk 
menggabungkan ide-ide, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan sumber daya dan sering kali 
produk yang ada, menjadi sebuah pemecahan untuk suatu permasalahan. Kemampuan 
memecahkan permasalahan dalam pembuatan rencana adalah hasil dari pendekatan 
yang terorganisir dan teratur yang dikenal sebagai proses pembuatan rencana. Proses 
pembuatan rencana yang menuju ke pembuatan, pemasangan, pemasaran, pelayanan, 
dan aktivitas lain agar sebuah produk berhasil, sesungguhnya melalui beberapa tahap. 

 
Tahapan prosedur pembuatan rencana untuk pengembangan produk atau produk baru tetap 
mengikuti lima tahap berikut ini. 

a. Pengenalan permasalahan 
b. Konsep-konsep dan ide-ide. 
c. Pemecahan yang disetujui bersama. 
d. Model dan/ atau prototipe. 
e. Produk dan/atau gambar-gambar kerja 

 
Secaa ideal pembuatan rencana berjalan menurut tahap-tahap tersebut, tapi jika didapatkan 
informasi baru, mungkin perlu kembali ke tahap sebelumnya dan mengulangi prosedur, 
demikian hal ini dilakukan terus menerus hingga didapatkan produk yang sesuai dengan 
keinginan. 

 
2. Peralatan yang digunakan untuk menggambar 

 
Sejak dahulu para penemu menjadikan gambar sebagai salah satu media untuk mewujudkan 
berbagai ide menjadi sebuah produk nyata. Sampai saat ini, gambar masih menjadi media 
yang efektif dalam menuangkan ide untuk diproses menjadi sebuah produk. Berbagai jenis 
bangunan seperti rumah, pabrik, jembatan, dan rumah kaca didesain melalui media gambar 
sebelum dibuat. Begitu pula dengan aneka alat transportasi seperti sepeda motor, mobil, 
kereta, pesawat, dan lain-lain. Sebelum adanya komputer, perancangan sebuah produk 
dikerjakan secara manual. Dengan menguasai menggambar secara manual, akan dapat 
menggambar dimanapun tanpa harus terkendala dengan fasilitas atau media yang digunakan. 
Adapun peralatan perlengkapan yang digunakan untuk membuat gambar teknik, antara lain 
kertas gambar, rauran, penghapus, penggaris, mal radius, jangka gambar, mal gambar, 
penyiku, rapido, papan, dan meja gambar. 

 
3. Kriteria membuat gambar kerja dalam pembuatan prototipe 

 
Pembuatan gambar kerja adalah salah satu langkah penting dalam pembuatan prototipe. 
Selanjutnya, gambar kerja ini akan menjadi acuan visual dalam pembuatan prototipe. Gambar 
kerja harus tergantung dari ide yang dimiliki. Bentuk gambar kerja juga harus sesuai dengan 
anggaran dan dana yang dimiliki. Selain itu, usahakan untuk membuat gambar kerja dengan 
biaya yang minimal dapat menjadi prototipe yang efektif. 

 
Syarat-syarat dalam membangun gambar kerja prototipe antara lain : 
a. Cepat, yaitu gambar kerja harus dibuat dengan cepat. 
b. Murah, yaitu gambar kerja harus dibuat dengan biaya seminimal mungkin. 
c. Dapat dibuang, yaitu gambar kerja harus dibuang. 
d. Resolusi rendah, yaitu gambar kerja harus disajikan dalam resolusi rendah karena gambar 

kerja merupakan rancangan sederhana suatu prototipe. 
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e. Ambigu, yaitu gambar kerja memang sengaja dibuat ambigu sehingga dapat di 
interpretasikan pada segala sisi. 

f. Bersifat menyarankan, bukan menetapkan, yaitu gambar kerja harus bersifat 
menyarankan supaya interpretasi atas prototipe tetap terbuka. 

 
4. Contoh Prototipe Membuat Kemasan Produk 

 
Kemasan yang baik dan menarik menciptakan dorongan untuk membeli. Kemasan sama 
pentingnya dengan kualitas produk yang dikemasnya dan harus dapat melindungi produk yang 
dikemasnya dengan baik. Desain branding dan kemasan produk olahan lokal masih menjadi 
kendala dalam meningkatkan daya saing dan daya tarik produk bagi konsumen di pasar 
modern karena terlalu sederhana, akibatnya kurang bisa menarik minat konsumen. 
a. Ruang lingkup kemasan produk 

Pengemasan mencakup keseluruhan konsep termasuk kemasan langsung, bagian luar, 
pembungkus, dan bagian yang keseluruhannya berperan dalam pemasaran dan 
pemajangan. Sebuah kemasan yang baik tidak akan menjual produk apapun jika konsep 
pengemasannya tidak tepat, dan juga tidak akan menjual produk yang buruk. Sebuah 
kemasan yang buruk bisa memberikan citra yang buruk bagaimanapun baiknya pemikiran 
atas konsep pengemasannya terhadap suatu produk yang sangat baik. 
Menurut Danger, pengemasan adalah desain dan pembuatan kemasan untuk barang 
eceran. Akan tetapi sebenarnya lebih dari itu, pengemasan diterapkan sama kepada 
produk konsumsi untuk produk industrial. Pengemasan merupakan subjek yang kompleks 
yang telah menjadi satu bagian penting dari promosi produk apa saja, walaupun 
dikhususkan untuk produk makanan, dan tidak dapat dipisahkan dari penjualan. 
Hendaknya dapat dibedakan antara pengemasan dan kemasan, walaupun keduanya 
sering diartikan sama. 

 
b. Jenis-jenis kemasan produk 

Konsep fungsional kemasan yang sudah berlaku selama berabad-abad adalah bahwa 
fungsi kemasan hanya sebatas untuk melindungi produk barang atau makanan dan 
mempermudah transportasi produk barang atau makanan tersebut. Dengan demikian 
kemasan tersebut terkesan dibuat seadanya. Berdasarkan bahan dasar pembuatannya, 
jenis kemasan pangan yang tersedia saat ini, antara lain kertas, gelas/ kaca, kaleng/ 
logam, platik, dan komposit atau kemasan yang merupakan gabungan dari beberapa jenis 
bahan kemasan, misalnya gabungan antara kertas dan platik, kertas dan logam. Adapun 
klasifikasi kemasan ditinjau dari segi bahan yang digunakannya sebagai berikut. 
- Kemasan fleksibel (flexible packaging), adalah kemasan yang tidak keras dan tidak 

kaku, melainkan mudah dilipat dan dibentuk sesuai dengan keinginan. Bahan yang 
digunakan adalah aluminium foil, plastik fil, kertas, dan lain-lain. 

- Kemasan rigid (rigid packaging) atau bisa disebut dengan kemasan kaku adalah 
kemasan yang bersifat kuat dan kukuh. Contoh kemasan rigid adalah botol kaca, 
kaleng, dan peti kayu. 

- Kemasan semifleksibel (semi flexible packaging), adalah kemasan yang memiliki 
karakteristik antara kemasan fleksibel dan rigid packaging. Contohnya adalah kertas 
karton dan kardus. 

 
Masing-masing jenis bahan yang digunakan dalam membuat kemasan ini mempunyai 
karakteristik tersendiri, dan ini menjadi dasar untuk pemilihan jenis kemasan yang sesuai 
untuk produk yang dibuat. Adapun kemasan terbagi dalam beberapa kategori, sebagai 
berikut. 
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- Primary Packaging (Kemasan Dasar).Primary Packaging biasanya berukuran lebih 
kecil, langsung membungkus suatu produk/ secara langsung berhubungan dengan 
produk. Misalnya kemasan susu siap minum. 

- Secondary Packaging (kemasan tambahan). Secondary Packaging biasanya berada 
dilapisan kedua (luar) dan satu kesatuan dengan primary Packaging. 

- Tertiary Packaging. Tertiary Packaging merupakan pengendali terbesar yang bisanya 
digunakan dalam proses pengiriman. 

 
c. Syarat-syarat dalam membuat suatu kemasan yang baik 

 
Seiring dengan perkembangan zaman, pola pikir, dan industri yang semakin maju dan 
kompleks, terjadilah penambahan tentang nilai-nilai fungsional kemasan tersebut, tertama 
pada abad sekarang ini dimana persaingan di dunia usaha semakin ketat. Produsen 
harus berlomba adu kreatif dan inovatif dalam pembuatan branding dan bentuk kemasan 
untuk merebut perhatian pasar dan konsumen. Salah satu usaha yang dapat ditempuh 
untuk menghadapi persaingan perdagangan yang semakin tajam adalah melalui desain 
branding dan bentuk kemasan. Daya tarik suatu produk tidak dapat terlepas dari 
kemasannya. Kemasan merupakan pemikat konsumen, karena kemasan langsung 
berhadapan dengan konsumen. Karena itu kemasan harus dapat mempengaruhi 
konsumen untuk memberikan respons positif dalam hal ini membeli produk, karena tujuan 
akhir dari pengemasan adalah untuk menciptakan penjualan. 
 
Pemilihan jenis kemasan yang sesuai untuk bahan pangan, harus mempertimbangkan 
syarat-syarat kemasan yang baik untuk produk tersebut, juga karakteristik produk yang 
akan dikemas. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kemasan agar dapat 
berfungsi dengan baik, sebagai berikut. 
- harus dapat melindungi produk dari kotoran dan kontaminasi sehingga produk tetap 

bersih. 
- Harus dapat melindungi dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, gas, dan 

penyinaran (cahaya). 
- Mudah untuk dibuka/ ditutup, mudah ditangani serta mudah dalam pengangkutan dan 

distribusi. 
- Efisien dan ekonomis khususnya selama proses pengisian produk kedalam 

kemasan.harus mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma 
atau standar yang ada, mudah dibuang dan mudah dibentuk atau dicetak. 

- Dapat menunjukkan identitas, informasi dan penampilan produk yang jelas agar 
dapat membantu promosi atau penjualan. 

 
d. Fungsi kemasan 

Kemasan bukan lagi sebagai pelindung atau wadah tetapi harus dapat menjual produk 
yang dikemasnya. Fungsi kemasan harus menampilkan sejumlah fkator penting. Adapun 
faktor-faktor penting yang harus ada dalam kemasan, sebagai berikut. 
o Faktor pengamanan, yaitu melindungi produk terhadap berbagai kemungkinan yang 

dapat menjadi penyebab timbulnya kerusakan barang. 
o Faktor ekonomi, yaitu perhitungan biaya produksi yang efektif termasuk pemilihan 

bahan, sehingga biaya tidak melebihi proporsi manfaatnya. 
o Faktor komunikasi, yaitu sebagai komunikasi yang mencerminkan produk, citra 

merek, dan juga sebagai bagian dari promosi. 
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o Faktor estetika, di mana keindahan merupakan daya tarik visual yang mencakup 
pertimbangan penggunaan warna, bentuk, merek/ logo, ilustrasi, huruf, dan tata letak 
untuk mencapai mutu daya tarik visual secara optimal. 

o Faktor identitas, yaitu kemasan harus berbeda dengan kemasan lain, agar mudah 
dikenal dan membedakannya dengan produk-produk yang lain. 

o Faktor pendistribusian, yaitu berguna agar mudah di distribusikan dari pabrik ke 
distributor atau pengecer sampai ke tangan konsumen. Di tingkat distributor atau 
pengecer, kemudahan penyimpanan dan pemajangan perlu dipertimbangkan. 

o Faktor ergonomi, yaitu berbagai pertimbangan agar kemasan mudah dibawa, 
dipegang, dibuka dan mudah disimpan. 

 
e. Membuat desain kemasan 

Desain merupakan suatu proses/ kegiatan kreatif dalam menciptakan sebuah rancangan, 
baik dalam bentuk gambar, musik, gerakan, dan sebagainya, yang dimulai dari ide-ide 
baru (original). Desain merupakan kemampuan untuk menghasilkan karya dan cipta 
sesuai dengan permintaan pasar dari hasil penelitian dan pengembangan teknologi. 
Desain menciptakan suatu tindakan untuk memprakarsai suatu perubahan benda-benda 
hasil cipta manusia. 
- Aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat desain kemasan Berbicara mengenai 

desain, khususnya perancangan desain kemasan yang baik, didalamnya mencakup 
bukan hanya bentuk, bahan dan warna saja, tetapi yang lebih penting adalah nilai 
dari fungsi kemasan itu sendiri. Apakah bisa menjawab kebutuhan dari 
konsumennya. Desain dapat disesuaikan dengan tujuan, penampilan dan 
kenikmatannya. Bentuk yang baik dapat disesuikan pada sasaran dan filosofinya, 
bahwa sasaran berbeda menurut kebutuhan dan kepentingannya, serta upaya desain 
berorientasi untuk mencapai hasil yang optimal dengan memperlihatkan faktor 
performansi, faktor fungsi, faktor produksi, faktor pemasaran, kepentingan produsen, 
dan kualitas bentuk. Konsep kreatif suatu kemasan merupakan refleksi dari semua 
aspek pemasaran. Dalam merumuskan konsep kreatif ada dua pertanyaan paling 
mendasar yang harus dijawab. Pertanyaan pertama adalah “who am I ?” (siapakah 
saya ?) Pertanyaan ini berhubungan dengan kegiatan internal perusahaan, 
karakteristik produk, proses pengemasan, dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua 
“who are they ?” (siapakah mereka ?), pertanyaan ini bersifat eksternal, yaitu yang 
menyangkut kegiatan para pesaing, para distributor, dan para konsumen yang 
merupakan sasaran akhir penjualan. 

- Faktor-faktor yang harus diperhatikaan dalam membuat desain kemasan Didalam 
proses pembauatan sebuah desain kemasan (strategi kreatif) terdapat beberpa faktor 
yang sangat vital didalamnya, sehingga sebuah kemasan dapat dengan mudah 
menyampaikan pesan yang sangat vital didalamnya, sehingga sebuah kemasan 
dapat dengan mudah menyampaikan pesan sesuai dengan fungsi dan niali yang 
akan disampaikannya. Faktor yang dimaksud adalah warna, bentuk, merek dan logo, 
ilustrasi, tipografi, dan tata letak. 

 
f. Membuat label kemasan 

 
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1998 tentang Label 
dan Iklan Pangan, Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang 
berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada 
pangan, dimasukkan ke dalam ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan 
pangan. 
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Menurut Marinus Angipora, label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang 
membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Jadi, berdasarkan pengertian 
tersebut diatas label merupakan suatu yang sangat penting bagi produk makanan karena 
dengan label tersebut konsumen dapat mengenal dan mengingat produk tersebut, hal ini 
disebabkan produk telah memiliki identitas yang berisi informasi tentang produk tersebut.  
- Fungsi label. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan 

informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari 
kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantumkan pada 
produk. Adapun fungsi dari label sebuah produk, antara lain : 
a. Label mengidentifikasi produk atau merek. 
b. Label menentukan kelas produk. 
c. Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembauatnya, 

dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakkannya, dan 
bagaimana menggunakan secara aman). 

d. Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. 
 
- Tipe-tipe label. Secara garis besar, terdapat tiga macam label yang sering digunakan 

oleh beberapa perusahaan, antara lain : 
a. Brand label. Brand label adalah label yang semata-mata sebagai brand. 

Misalnya pada kain atau tekstil, kita dapat mencari tulisan berbunyi : “sanforized, 
berkolin, tetoron”, dan sebagainya. Nama-nama tersebut digunakan oleh semua 
perusahaan yang memperoduksinya. Selain brand label ini, masing-masing 
perusahaan juga mencantumkan merek yang dimilikinya pada tekstil yang 
diproduksi. 

b. Grade label. Grade label adalah label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu 
dari suatu barang. Label ini dinyatakan dengan suatu tulisan atau kata-kata. 

c. Descriptive label. Descriptive label atau juga disebut informatif label merupakan 
label yang menggambarkan tentang cara penggunaan, susunan, pemeliharaanm 
dan hasil kerja dari suatu barang. 

 
- Keuntungan menggunakan label yang efektif. Label adalah tampilan sederhana pada 

produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan 
dengan kemasan. Label biasanya hanya mencantumkan merek atau informasi. 
Adapun keuntungan penggunaan label yang efektif, antara lain : 

 
a. Meningkatkan penjualan 
b. Menforong promosi yang lebih besar 
c. Perlindungan terhadap konsumen 
d. Perlindungan terhadap persaingan yang tidak baik 
e. Sejalan dengan tujuan ekonomi 

 
- Tujuan 

Dengan memberikan label pada produk, akan berdampak positif bagi sebuah usaha. 
Adapun tujuan pelabelan sebuah produk, sebagai berikut. 

a. Memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka 
kemasan. 

b. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-
hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-
hal yang kasat mata atau tidak diketahui secara fisik. 
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c. Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk 
yang optimum. Saranan periklanan bagi produsen. 

d. Memberi “rasa aman” bagi konsumen. 
 
- Keterangan pada label 

Mengingat label adalah alat penyampai informasi, sudah selayaknya informasi yang 
termuat pada label adalah sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan. Hanya saja, 
mengingat label juga berfungsi sebagai iklan, di samping sudah menjadi sifat 
manusia untuk mudah jatuh dalam kekhilafan dengan berbuat curang baik yang 
disengaja maupun tidak disengaja, maka perlu dibuat rambu-rambu yang mengatur. 
Dengan adanya rambu-rambu ini diharapkan fungsi label dalam memberi rasa aman 
pada konsumen dapat tercapai. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, keterangan yang tercantum 
pada label sekurang-kurangnya memuat hal-hal, sebagai berikut : 

a. Nama produk. 
b. Daftar bahan yang digunakan. 
c. Berat bersih atau isi bersih. 
d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke 

dalam wilayah Indonesia. 
e. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa. 

 
- Tahap-tahap perancangan label 

Dalam membuat label dalam kemasan juga melalui proses yang panjang, karena 
perlu diperlhatikan betul faktor teknis maupun nonteknis, sehingga label tersebut 
dapat diterima oleh masyarakat dan dapat menaikkan citra produk dan perusahaan. 
Adapun tahap-tahap dalam membuat label dalam kemasan, yaitu pradesain, desain 
label dan kemasan, dan pasca desain. 
a. Tahap pradesain 

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap pradesain, antara lain 
mengumpulkan data lapangan dengan cara melakukan survei kemudian 
melakukan analisis data yang didapatkan tersebut. 

b. Tahap desain label dan kemasan 
Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap desain label dan 
kemasan, antara lain : 

1. Membuat konsep yang kreatif. Misalnya memilih tren yang sedang populer 
pada saat itu seperti, olahraga, film, game, sinetron, tokoh, dan lain-lain. 

2. Membuat draft, antara lain logo brand name, tipografi, warna, dan gaya 
desain. 

3. Pemilihan dan pengembangan, antara lain konstruksi kemasan, logo brand 
name, desain layout, desain komprehensif, serta implementasi desain ke 
label dan kemasan. 

c. Tahap pasca desain 
Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap pasca desain, antara lain 
strategi pemasaran dan distribusi produk. 
Dengan perancangan yang baik akan menghasilkan label dan kemasan yang 
tepat, sehingga dapat mencerminkan citra suatu produk, dan memiliki kaitan 
hubungan yang erat promosi sebuah produk. Kemasan akan bermanfaat dalam 
menunjang promosi penjualan, baik secara direct selling atau penjualan melalui 
online. Hal ini dapat meningkatkan nilai jual sebuah produk, karena terlihat 
menjadi lebih eksklusif. 
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D. Latihan Soal 
Dari usaha yang akan rencanakan, coba anda buatkan sebuah Prototipe dari produk yang 
akan anda tawarkan ? 

 
E. Rangkuman 

Apa itu prototipe produk ? Kamus The Merriam-Webster mendefinisikan prototipe sebagai model 
asli yang berpola orang awam mengartikan prototipe adalah bentuk nyata atau versi 3D dari 
produk yang diusulkan. Contohnya adalah hasil cetak 3D dari desain mainan. Menunjukkan ide 
dan mempelajari kelayakan dari ide yang diberikan juga dapat disebut sebagai prototipe. 
Prototipe produk (purwarupa produk) adalah bentuk dasar dari sebuah produk yang mana 
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 prototipe 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). 
 

F. Umpan Balik 
Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul ini.Hitung 

jawaban Anda yang benar.Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman 

terhadap materi 

 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 

        Jumlah Keseluruhan soal 

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari mencapai 

91 % - 100% : Amat Baik 

81 % -. 90,00 % : Baik 

71 % - 80,99 % : Cukup 

61 % - 70,99 % : Kurang 

 

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), maka disarankan 

mengulangi materi. 
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BAB VIII 
 PERSENTASI AKHIR IDE BISNIS 

 
 
 
 
A. Mempersiapkan Konten 

Pada kesempatan ini kita akan membahas presentasi yang bertujuan untuk mendapatkan 
investasi dan dengan segmen pesertanya investor potensial. Istilahnya startup pitch deck. Standar 
isi konten slide tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kover. Berisi nama produk dan deskripsi singkat produk tersebut dalam satu kalimat, atau 
bisa juga tagline. 

2. Masalah. Menjelaskan masalah apa yang dialami oleh pelanggan 
3. Solusi. Menjelaskan apa solusi yang menjadi jawaban permasalahan tersebut 
4. Potensi Pasar. Jelaskan seberapa besar ukuran pasar yang ditargetkan. 
5. Kompetitor. Menampilkan kompetitor terdekat dan jelaskan mengapa produk yang kita buat 

akan lebih unggul dari mereka. 
6. Produk. Memaparkan fitur atau keunggulan produk. 
7. Pemasaran. Menjelaskan cara pemasaran untuk untuk meraih pelanggan awal dan 

mempertahankannya. 
8. Model Bisnis. Menjelaskan bagaimana cara bisnis tersebut memperoleh pendapatan. 
9. Tim. Menjelaskan siapa para pendiri startup tersebut dan relevansinya. 
10. Penutup. Biasanya diisi dengan alamat email dan nomer kontak. 
11. Setiap satu poin diatas umumnya ditampilkan dalam satu slide, namun boleh lebih jika 

memang diperlukan penjelasan yang lebih mendalam sehingga perlu menambah slide. 
 

B. Slide Tambahan 
Penjelasan yang disampaikan diatas adalah isi konten mendasar yang dibutuhkan oleh calon 
investor untuk mengetahui tentang rencana bisnis kita. Boleh saja menambahkan informasi lain 
agar lebih meyakinkan, namun usahakan kurang dari 20 halaman slide. Berikut adalah beberapa 
bagian yang bisa ditambahkan, terutama jika bisnis sudah mulai dijalankan: 

1. Visi / Misi, paparan singkat yang menjadi visi atau misi dari startup tersebut. 
2. Traction, tunjukkan bukti-bukti kuantitatif bahwa produk tersebut diminati oleh pasar. 
3. Why Now / Momentum, menjelaskan mengapa sekarang adalah waktu yang tepat untuk 

masuk dan menguasai pasar. 
4. Finansial, menampilkan data keuangan yang penting, biasanya laporan laba rugi ringkas 

atau proyeksi finansial ke depan. 
5. Milestone, alur pencapaian penting yang telah diraih, bisa ditambah rencana aktivitas ke 

depan. 
6. Kemitraan / Partnership, menampilkan mitra-mitra yang sudah menyatakan komitmen 

mendukung. 
7. Exit Strategy, skenario startup tersebut bisa sukses dilepas kepemilikannya oleh para 

founder-nya. 
8. Pendanaan, penjelasan dana yang dibutuhkan, disertai dengan garis besar persentase pos 

penggunaannya secara umum. 
9. Dampak / Impact, menggambarkan dampak yang bisa dihasilkan oleh keberhasilan produk 

atau startup ini. 
 
 
 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan 
dapat melakukan persentasi akhir Ide Bisnis 
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C. Desain Presentasi 
Untuk bisa membuat presentasi yang bagus, triknya adalah memahami dan mengikuti prinsip-
prinsip desain. Secara visual ada aturan-aturan yang bisa membuat agar tampilan slide kita bisa 
lebih memukau, atau setidaknya lebih jelas dalam menyampaikan pesan. Bagi pemula, berikut 
tips yang bisa diikuti. 
1. Hindari keramaian tampilan 
2. Teks kontras dengan latar 
3. Ukuran huruf jangan terlalu kecil. 
4. Gunakan foto dan ilustrasi dengan kualitas bagus 
5. Batasi penggunaan warna 
6. Batasi variasi jenis huruf 
7. Batasi jumlah kata 
8. Sederhanakan grafik, diagram dan tabel 
9. Bangun konsistensi 
10. Minimalkan animasi 

 
D. Penyampaian Presentasi 

Latihan : Jika belum terbiasa menyampaikan presentasi, maka kita perlu berlatih sebelum tiba 
saatnya presentasi. Hal-hal yang penting untuk dilatih adalah: 
 Penguasaan materi 
 Durasi presentasi 
 Kejelasan pengucapan 

 
Penyampaian Ini momen yang penting. Jika kita sudah mempersiapkan slide dan berlatih 
dengan cukup, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan, namun tentu ada yang perlu 
diperhatikan : 
 Penampilan 
 Eye contact 
 Kepercayaan diri 

  Pada umumnya, sebuah presentasi yang baik apalagi presentasi usaha harus mengandung beberapa 
elemen dasar. Berikut poin-poin yang idealnya terdapat dalam pemaparan sebuah ide bisnis : 
1. Headline yang menarik 

Jangan awali presentasi dengan judul yang membosankan dan terkesan klise. Dengan slogan 
“Teri lokal berdaya saing global“, audiens sudah dapat menangkap semangat membara yang 
melandasi berdirinya perusahaan ini. Buatlah judul dengan punchline yang menarik, dengan ini, 
kamu sudah bisa membuat audiens yakin bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam presentasi 
yang Anda bawa. 
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2. Kemukakan masalah dan tawarkan solusi Anda 

Dalam sesi presentasi, banyak orang tidak dapat memahami konteks pembicaraan yang 
dibawakan oleh seorang presenter. Untuk mencegah terjadinya hal ini, kamu perlu memancing 
kegelisahan audiens lewat masalah sehari-hari yang ada di sekitar Anda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah berhasil memaparkan masalah, tantangan selanjutnya adalah bagaimana Anda bisa 
mengangkat sisi positif atau potensi yang ada dibalik masalah tersebut. Baru setelahnya Anda 
bisa menjabarkan apa solusi yang Anda tawarkan untuk menyelesaikan masalah dengan 
memaksimalkan potensi dibaliknya. 
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3. Jelaskan bagaimana kamu dapat mewujudkan ide tersebut 
Bagian ketiga ini mulai tricky, kamu dituntut untuk bisa menjelaskan proses yang kompleks 
dengan sesederhanan mungkin. Tidak semua orang akan familiar dengan sektor bisnis yang 
sedang kamu angkat dalam presentasi. Hindari penggunaan istilah asing serta bahasa yang sulit 
dipahami oleh orang awam. 
Dengan bantuan fitur-fitur editing serta sedikit kemampuan desain, kamu seharusnya bisa lebih 
mudah memvisualisasikan tahap demi tahap sekompleks apapun. 
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4. Tampilkan pencapaian kamu berbasis fakta dan data 
Walau bukan segalanya, tapi traksi penjualan juga salah satu faktor kunci yang menentukan 
menarik atau tidaknya ide usaha yang sedang kamu presentasikan. Tampilkan sudah sejauh 
mana perjalanan bisnis Anda hingga saat ini berbasiskan fakta dan data pada bagian keempat ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Lengkapi dengan histori perjalanan dan strategi ke depan 
Walau bukan segalanya, tapi banyak orang akan melihat keseriusan dalam mebangun usaha 
berdasarkan perkembangan yang progresif dari tahun ke tahun. Pada bagian kelima, penting bagi 
Anda untuk menunjukkan perjalanan bisnis hingga bisa sampai pada titik ini. Diantaranya yang 
bisa Anda cantumkan mulai dari tahun berdiri, keluarnya izin, sertifikasi, penghargaan dan 
semacamnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Sampaikan apa yang Anda butuhkan di akhir presentasi 
Setelah audience mengenal lebih jauh tentang bisnis Anda, sekarang saatnya menawarkan 
mereka untuk dapat berkontribusi dalam perusahaan Anda. Pada bagian keenam ini, Anda harus 
menyesuaikan sebagai apa Anda berbicara dan siapa yang akan menyaksikannya. 
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Ingat, presentasi bisnis tidak harus selalu tentang mencari investor, bisa saja Anda 
mempresentasikan ide bisnis kepada calon vendor ataupun mitra strategis perusahaan. Intinya, 
jelaskan apa yang Anda tawarkan untuk mereka dan apa timbal balik yang bisa mereka dapatkan 
dari kerjasama ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E. Latihan Soal 

Buatlah bahan persentasi ide bisnis dari usaha yang telah anda rencanakan, kemudian 
persentasikan kepada teman-teman ? 

 
F. Rangkuman 

Pada kesempatan ini kita akan membahas presentasi yang bertujuan untuk mendapatkan 
investasi dan dengan segmen pesertanya investor potensial. Istilahnya startup pitch deck. Standar 
isi konten slide tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kover. Berisi nama produk dan deskripsi singkat produk tersebut dalam satu kalimat, atau 
bisa juga tagline. 

2. Masalah. Menjelaskan masalah apa yang dialami oleh pelanggan 
3. Solusi. Menjelaskan apa solusi yang menjadi jawaban permasalahan tersebut 
4. Potensi Pasar. Jelaskan seberapa besar ukuran pasar yang ditargetkan. 
5. Kompetitor. Menampilkan kompetitor terdekat dan jelaskan mengapa produk yang kita buat 

akan lebih unggul dari mereka. 
6. Produk. Memaparkan fitur atau keunggulan produk. 
7. Pemasaran. Menjelaskan cara pemasaran untuk untuk meraih pelanggan awal dan 

mempertahankannya. 
8. Model Bisnis. Menjelaskan bagaimana cara bisnis tersebut memperoleh pendapatan. 
9. Tim. Menjelaskan siapa para pendiri startup tersebut dan relevansinya. 
10. Penutup. Biasanya diisi dengan alamat email dan nomer kontak. 
11. Setiap satu poin diatas umumnya ditampilkan dalam satu slide, namun boleh lebih jika 

memang diperlukan penjelasan yang lebih mendalam sehingga perlu menambah slide. 
 

G. Umpan Balik 
Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul ini.Hitung 
jawaban Anda yang benar.Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman 
terhadap materi 
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Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban Benar   x 100 % 
        Jumlah Keseluruhan soal 
Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari mencapai 
91 % - 100% : Amat Baik 
81 % -. 90,00 % : Baik 
71 % - 80,99 % : Cukup 
61 % - 70,99 % : Kurang 
 
Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), maka disarankan 
mengulangi materi. 
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