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A. Kenapa Wirausaha (Entrepreneur)? 

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki 

kekayaan alam dan potensial untuk dikembangkan. Dengan 

memiliki kekayaan alam tersebut seharusnya memiliki dampak 

yang besar bagi peningkatan kegiatan perekonomian bangsa 

Indonesia yang ditandai dengan semakin makmurnya 

masyarakat Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi ironisnya, dengan segala 

sumber kekayaan alam yang dimiliki belum mampu 

menghasilkan sesuatu yang bermakna terutama bagi kemajuan 

sektor perekonomian, meskipun saat ini sudah terlihat adanya 

kemajuan, tetapi kemajuan tersebut belum dirasakan secara 

merata oleh rakyat Indonesia. Kondisi lain yang cukup 

memprihatinkan bagi bangsa Indonesia masih tingginya nilai 

indeks kemiskinan dibandingkan dengan Negara lainnya seperti 

01 PENDAHULUAN 

Wirausahan adalah ilmu yang bisa 
dipelajari dan diimplementasikan. Kunci 
wirausaha adalah keberanian. 
Keberanian dalam mengambil 
keputusan dalam bisnis yang didasari 
dengan kecukupan informasi yang 
diterima. 
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Malaysia dan Singapura. Data BPS (2010) menunjukan bahwa 

jumlah penduduk miskin (penduduk  dengan  pengeluaran  per  

kapita  per  bulan  di  bawah  Garis Kemiskinan)  di  Indonesia  

pada  Maret  2010  mencapai  31,02  juta  (13,33  persen).   

Kondisi tersebut diperburuk oleh terjadinya dampak dari 

krisis ekonomi di Indonesia saat ini belum juga berakhir 

sehingga berdampak pada pengangguran. Berdasakan data 

kementrian Pendidikan Nasional dari 88,4% lulusan Sekolah 

Menengah Atas (SMA) yang tidak melanjutkan ke Perguruan 

Tinggi (PT), dan 34,4% lulusan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) yang tidak melanjutkan ke SMA, belum lagi lulusan 

Perguruan Tinggi yang terus bertambah setiap tahun. Di sisi lain, 

dari luar negeri tantangan muncul dengan AFTA (Asean Free 

Trade Area) dan AFLA (Asean Free Labour Area) tahun 2003.  

Konsekuensinya adalah tenaga kerja kita dalam berbagai 

sektor harus mampu bersaing dengan tenaga kerja asing dari 

Negara-negara tetangga di lingkungan Asean. Untuk menjawab 

permasalahan di atas, salah satunya adalah dengan 

menumbuhkembangkan entrepreneurship di masyarakat. Kita 

tahu, bahwa kegiatan entrepreneurship telah mampu 

memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi 

masyarakat dan juga mampu bertahan dalam kondisi krisis 

karena tidak banyak risiko yang diterima. Hasil penelitian Hafsah 

(2004) menyatakan bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) 

mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi 

nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan 

ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam 

pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Lebih lanjut Hafsah 

(2004) menyatakan dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara 
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kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha 

berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan  berhenti 

aktifitasnya, sektor usaha kecil dan menengah (UKM) terbukti 

lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Penelitian 

tersebut apabila dikaitkan dengan hadist rasulluloh yang 

diriwayatkan oleh A-Bazzar sebagai berikut : 

Mata pencaharian apakah yang paling baik, Ya 

Rasulluloh?” Jawab beliau : Ialah seseorang yang bekerja dengan 

tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih’ (HR. A-Bazzar). 

Hadist lainnya yang serupa dinyatakan oleh Buchari sebagai 

berikut : 

“Seseorang tidak pernah memakan makanan yang lebih 

baik daripada makan pekerjaan tangannya. Dan sesungguhnya 

nabi Allah Dawud AS. Senantiasa makan dari hasil tangannya.” 

(H.R. Bukhari). 

Jelaslah bahwa hadist dan hasil penelitian di atas 

mempunyai relevansi terhadap kewirausahaan 

(entrepreneurship) terutama untuk jenis usaha mikro, kecil dan 

menengah merupakan mata pencaharian yang paling baik, lebih 

jauhnya bahwa hasil penelitian membuktikan secara empiris 

bahwa kegiatan kewirausahaan merupakan faktor yang strategis 

dalam meningkatkan kegiatan perekonomian terutama untuk 

masyarakat kecil dan menengah. Namun disayangkan bahwa 

fenomena yang terjadi saat ini, bangsa Indonesia masih 

dihadapkan pada kondisi yang dilematis, disatu sisi negara 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam 

sebagai unsur kekuatan perekonomian dan populasi masyarakat 

yang besar merupakan salah satu unsur pemasaran, namun 
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ternyata bahwa jumlah masyarakat yang bergerak dalam bidang 

usaha masih minim.  

Menurut data yang diperoleh bahwa Indonesia baru 

mencapai 0,18% dari total seluruh penduduk yang bergerak di 

dunia usaha baik skala mikro,kecil, menengah dan besar (Alex 

dalam Hamdani, 2010). Menurut Bob Sadino (2008), jumlah 

pengusaha di negeri ini hanya 0,18 persen dari total penduduk 

atau hanya sekitar 400.000 orang dari penduduk lebih dari 200 

juta jiwa. Padahal, di negeri sekecil singapura, jumlah 

pengusahanya 7,2% (persen) dan perekonomiannya maju pesat. 

Sebaliknya, dengan segala sumber kekayan alam yang dimiliki 

Indonesia, mayoritas penduduk negeri ini justru masih miskin.  

Secara teoritis menyatakan bahwa suatu Negara akan 

mencapai tingkat kemakmuran apabila entrepreneur-nya paling 

sedikt 2% dari total jumlah penduduknya. Sebagai contoh pada 

tahun 1993 saja, di Amerika Serikat yang penduduknya 280 juta 

orang terdapat lebih dari 6 juta pelaku bisnis, atau 2,14% dari 

seluruh penduduknya. Itupun belum termasuk pengusaha-

pengusaha kecil dan menengah. Karena itulah AS menjadi Negara 

makmur dan mereka menyebut entrepreneur sebagai pahlawan 

(an entrepreneur is a hero). (McClelland dalam Astamoen, 

2005:11). Faktor yang menjadi akar permasalahan dari 

kurangnya kuantitas entrepreneur di Indonesia terdiri dari :   

Pertama, masyarakat Indonesia masih kental terhadap 

kultur yang masih memprioritaskan pekerjaan yang relative atau 

tanpa risiko seperti halnya pegawai negeri sipil, TNI, Polri atau 

bekerja di perusahaan-perusahaan lainnya).  

Kedua, masyarakat Indonesia masih menggunakan mitos 

bahwa kegiatan entrepreneurship merupakan bakat bawaan yang 
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dibawa sejak lahir dan tidak bisa diajarkan. Bakat tersebut 

diantaranya mencakup keagresifan, inisiatif, dorongan, kemauan 

untuk mengambil risiko, kemampuan analitis, dan kemampuan 

human relation. Hal ini sejalan dengan temuan David Hills dari 

Center for Creative Leadership, USA, bahwa setiap orang mampu 

untuk menjadi kreatif. Kreativitas itu bukan bakat, melainkan 

sesuatu yang dapat dipelajari (Hamdani, 2010).  

Ketiga, masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa 

entrepreneurship merupakan faktor genetik dari keluarga 

sehingga bagi mereka yang tidak mempunyai unsur keluarga 

yang berkecimpung dalam dunia bisnis beranggapan kesulitan 

dalam memulai usaha. Dan terakhir, masyarakat Indonesia masih 

beranggapan bahwa untuk memulai usaha diperlukan modal 

yang cukup dan kesulitan dalam masalah pemasaran.  

Hal itu semua merupakan mitos yang berkembang di 

masyarakat, oleh karena itu sudah saatnya diupayakan 

perubahan secara signifikan terhadap mitos yang belum tentu 

tepat kebenarannya. Perubahan tersebut diantaranya adalah 

menggerakan orang-orang yang mau menjadi pelaku ekonomi, 

yaitu sebagai entrepreneur. Gerakan itu tidak perlu secara 

menyeluruh, tetapi cukup dalam suatu lingkungan yang kecil – 

misalnya dari lingkungan rumah, perguruan tinggi, pondok 

pesantren, perusahaan, dan lain-lain—karena untuk 

memakmurkan bangsa cukup digerakkan oleh para pelaku 

ekonomi yang jumlanya hanya 2% dari jumlah penduduk 

Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tanggal 30 

juni 1995 tentang gerakan Nasional Memasyarakatkan dan 

membudayakan kewirausahaan, mengamanatkan kepada 

seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia, untuk 
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mengembangkan program-program kewirausahaan. Inpres 

tersebut dikeluarkan bukan tanpa alasan.  

Pemerintah menyadari betul bahwa dunia usaha 

merupakan tulang punggung perekonomian nasional sehingga 

harus digenjot sedemikian rupa melalui berbagai departemen 

teknis maupun institusi-institusi lain yang ada di 

masyarakat.melalui gerakan ini, pada saatnya nanti budaya 

kewirausahaan diharapkan menjadi bagian dari etos kerja 

masyarakat dan bangsa Indonesia sehingga dapat melahirkan 

wirausahawan-wirausahawan baru yang andal, tangguh, dan 

mandiri. Pemerintah juga telah menyusun suatu program yang 

ditujukan untuk menanamkan budaya wirausaha dengan sasaran 

para mahasiswa melalui berbagai program pendidikan ataupun 

praktik lapangan tentang kewirausahaan dan kepada masyarakat 

pada umumnya. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya untuk 

mempersiapkan masyarakat terutama perguruan tinggi agar 

memperoleh illmu dan intelektual yang tinggi, serta kecakapan 

hidup (life skills).          

 

B. Konsep dan Definisi Kewirausahaan  

 Kata entrepreneur’ adalah padanan dari kata 

entrepreneur (bahasa inggris) yang berasal dari bahasa perancis, 

‘entreprendre’ yang sudah dikenal sejak abad ke-17. The Concise 

Oxford French Dictionary mengartikan entreprendre sebagai to 

undertake (menjalankan, melakukan, berusaha), to set about 

(memulai, menentukan), to begin (memulai), dan to attempt 

(mencoba, berusaha). Kata entrepreneur dalam bahasa Indonesia 

merupakan gabungan dari wira (gagah, berani, perkasa) dan 
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usaha (bisnis) sehingga istilah entrepreneur dapat diartikan 

sebagai orang yang berani atau perkasa dalam usaha/bisnis.  

WIRAUSAHA adalah : 

WIRA = GAGAH BERANI 

+ 

USAHA = BISNIS 

 Dalam bahasa jerman kata unternehmer (untuk 

menyebut seorang entrepreneur) yakni turunan dari kata kerja 

‘unternehmen’ yang sama artinya dengan to undertake, to 

attempt, dan to begin dalam bahasa inggris seperti penjelasan di 

atas (Riyanti, 2003 dalam Nasution dkk, 2009).   

Definisi entrepreneur dan turunannya masih belum 

menyeluruh dan memuaskan semua pihak. Banyak pakar yang 

telah berusaha memberikan definisi entrepreneurship dari 

berbagai sudut pandang. Entrepreneur diartikan juga sebagai 

orang-orang yang pandai melihat peluang usaha serta 

menerjemahkannya menjadi usaha nyata yang memiliki nilai 

tambah. Walaupun begitu, para pakar sepakat tentang unsur-

unsur pokok yang terkandung dalam entrepreneurship yang 

diturunkan dari pengertian etimologisnya. Beberapa definisi 

yang dapat dijelaskan adalah :  

Kamus umum bahasa Indonesia (Riyanti, 2003 dalam 

Nasution dkk, 2009) mengartikan wirausaha (padanan kata 

entrepreneur) sebagai “Orang yang pandai atau berbakat dalam 

mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, 

menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan 

produk yang dihasilkan, dan mengatur permodalan operasinya.” 

Riyanti (2003:25) dalam Nasution (2009:3) 

mendefinisikan entrepreneur dari beberapa pendapat ahli 



8  
  

Dr. M. Yusuf A. Samad, M.M  dan  Dr. Otong Karyono, MT 

sebelumnya sebagai “Orang yang menciptakan kerja bagi orang 

lain dengan cara mendirikan, mengembangkan, dan 

melembagakan perusahaan miliknya sendiri serta bersedia 

mengambil risiko pribadi untuk menemukan peluang usaha 

berusaha dan secara kreatif menggunakan potensi-potensi 

dirinya untuk mengenali produk, mengelola, dan menentukan 

cara produksi, menyusun operasi untuk pengadaan produk, 

memasarkan produknya, serta mengatur permodalan 

operasinya.” 

 Nasution (2009:3) mendefinisikan entrepreneur sebagai 

orang yang berani memulai, menjalankan, dan mengembangkan 

usaha dengan cara memanfaatkan segala kemampuan dalam hal 

membeli bahan baku dan sumber daya yang diperlukan, 

membuat produk dengan nilai tambah yang sesuai dengan 

kebutuhan konsumen, dan menjual produk sehingga bisa 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para 

karyawan, dia sendiri, perusahaan, dan masyarakat sekitarnya. 

Dalam pengertian tersebut mencakup keseluruhan sikap, 

perilaku, orientasi entrepreneurial, dan keunggulan operasional 

yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha.  

 

C. Berbagai Macam Tipe Wirausaha 

 Alma (2008:32) mengelompokan secara garis besar tiga 

tipe wirausaha, diantaranya : 

1. Wirausaha yang memiliki inisiatif. 

2. Wirausaha yang mengorganisir mekanis sosial dan 

ekonomi untuk menghasilkan sesuatu. 

3. Yang menerima risiko atau kegagalan. 
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 Bagi ahli ekonomi seorang entrepreneur adalah orang 

yang mengkombinasikan resources, tenaga kerja, material dan 

peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi 

dari sebelumnya, dan juga orang yang memperkenalkan 

perubahan-perubahan, inovasi, dan perbaikan produksi lainnya. 

Dengan kata lain, wirausaha adalah seserang atau sekelompok 

orang yang mengorganisasir faktor-faktor produksi, alam, 

tenaga, modal dan skill untuk tujuan berproduksi. (Alma, 

2008:33). 

 Bagi seorang psychologist seorang wirausaha adalah 

seseorang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam untuk  

memperoleh sesuatu tujuan, suka mengadalakan eksperimen 

atau untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasan 

orang lain. Bagi seorang businessman atau wirausaha adalah 

merupakan ancaman, pesaing baru atau juga bisa seorang 

partner, pemasok, konsumen atau seorang yang bisa diajaknya 

kerjasama. Bagi seorang pemodal melihat wirausaha adalah 

seorang yang menciptakan kesejahteraan buat orang lain, yang 

menemukan cara-cara baru untuk menggunakan resources, 

mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan kerja yang 

disenangi oleh masyarakat. (Alma, 2008:33).  

 Sedangkan kewirausahaan adalah proses dinamik untuk 

menciptakan tambahan kemakmuran. Tambahan kemakmuran 

ini diciptakan oleh individu wirausaha yang menanggung risiko, 

menghabiskan waktu, dan menyediakan berbagai produk barang 

dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkannya boleh saja bukan 

barang baru tetapi mesti mempunyai nilai yang baru dan 

berguna dengan memanfaatkan skills dan resources yang ada. 

Dalam pengertian wirausaha di atas tersimpul konsep-konsep 
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seperti situasi baru, mengorganisir, menciptakan, kemakmuran, 

dan menanggung risiko. Wirausaha ini dijumpai pada semua 

profesi seperti pendidikan, kesehatan, penelitian, hukum, 

arsitektur, engineering, pekerjaan sosial dan distribusi. 

Oleh sebab itu dimensi yang paling baik dari wirausaha 

adalah : entreprenenurship is the process of creating something 

different with value by developing in the necessary time and effort, 

assuming the accompanying financial, psychic, and sosial risks, 

and receiving the resulting rewards of monetary and personal 

satisfaction and independence. (Hisrich-Peter,1995;10 dalam 

Alma, 2008:33). Artinya kewirausahaan adalah proses 

menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan 

kegiatan disertai modal dan risiko serta menerima balas jasa dan 

kepuasan serta kebebasan pribadi. Selanjutnya diungkapkan 3 

tipe utama dari wirausaha yaitu : 

1. Wirausaha Ahli (Craftman) ; 

Wirausaha ahli atau seorang penemu memiliki suatu ide 

yang ingin mengembangkan proses produksi system 

produksi, dan sebagainya. Dia cenderung bergerak dalam 

bidang penelitian mebuat model percobaan laboratorium 

dan sebagainya. Dia juga menjual lisensi idenya untuk 

dijadikan produk komersial. Pengetahuannya lebih banyak 

pada bidang teknis produksi dibandingkan pengetahuan di 

bidang pengawasan, financing dan sebagainya. Wirausaha 

ahli ini biasanya seseorang yang bekerja pada sebuah 

perusahaan besar kemudian memutuskan untuk keluar 

sebagai pegawai dan memulai bisnisnya sendiri.  
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2. The promotor ; 

The promotor adalah seorang individu yang tadinya 

mempunyai latar belakang pekerjaan sales atau bidang 

marketing yang kemudian mengembangkan perusahaan 

sendiri. Keterampilan yang sudah ia miliki biasanya 

merupakan faktor pendorong untuk mengembangkan 

perusahan yang baru ia rintis.  

3. General manager ; 

General manager adalah seorang individu yang ideal yang 

secara sukses bekerja pada sebuah perusahaan dia banyak 

menguasai keahlian bidang produksi, pemasaran, 

permodalan dan pengawasan. 

 

D. Tujuan Berwirausaha  

Bekerja bagi seorang muslim sudah jelas merupakan sebuah 

keniscayaan. Namun demikian aktivitas kerja yang dilakukan 

oleh seorang muslim bukanlah sekedar untuk memenuhi naluri 

yaitu hanya untuk kepentingan perut. Jika memang demikian, 

maka eksistensi manusia tidak akan beda dengan hewan yang 

dalam praktiknya “ hidup untuk makan dan makan untuk hidup” 

manusia merupakan makhluk monodualis atau two in one yang 

meliputi dua elemen yang menyatu dalam dirinya. Disamping itu 

manusia dilengkapi dengan hati nurani (qalb) dan akal pikiran 

(‘aql) dan nafsu (nafs). Dengan dua elemen pertama , secara 

kodrati, manusia menjadi makhluk yang tinggi tingkatannya 

diantara makhluk ciptaan Allah yang lain (Djakfar, 2008:144).  

Selain itu, manusia dengan infrastuktur hati nurani dan akal 

pikiran yang dimilikinya secara kodrati pula diciptakan menjadi 

manusia multi dimensi, antara lain sebagai makhluk biologis, 
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psikologis, sosial, budaya, dan agamis ysng bisa membedakan 

mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang patut 

dikerjakan dana mana pula yang kurang, atau bahkan tidak patut 

dikerjakan. Oleh karena itu, dengan akal pikirannya manusia bisa 

memberi pertimbangan pada hati nuraninya sebelum mengambil 

keputusan untuk melakukan alternative pilihan antara yang baik 

dan yang buruk itu. Bahkan dengan modal perangkat yang 

dimilikinya itu, manusia layak mempunyai cita-cita, tujuan-

tujuan mulia, dan ide-ide ideal demi kesempurnaan hidupnya 

(Djakfar, 2008:145). Dalam melakukan pekerjaan, apapun 

profesinya, seorang Muslim hendaknya selalu berharap ridha 

Allah SWT, agar harta yang diraih mengandung berkah yang bisa 

digunakan untuk menyempurnakan ibadah. Dalam kapasitasnya 

sebagai makhluk hidup, manusia bisa saja bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan pokok biologisnya yaitu untuk keperluan 

makan, minum, sandang dan papan, sedangkan dalam 

kapasitasnya sebagai makhluk sosial, manusia bisa saja bekerja 

dengan tujuan ibadah, memenuhi kebutuhan keluarga dan amal 

sosial kepada orang lain, selain untuk mengangkat harga diri 

agar tidak menjadi beban orang lain (Ya’qub, 2001:16). 

1. Kepentingan Ibadah untuk meraih Mardatillah ; 

Islam sebagai agama yang haq jelas akan memberi petunjuk 

kejalan yang benar yang akan menuntun manusia untuk meraih 

kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun akhirat. Ini 

berarti, dalam melakukan apapun, manusia hendaknya tidak 

hanya mengejar kepentingan duniawi yang profan dan 

sementara, namun sekaligus secara simultan perlu mengejar 

kepentingan ukhrawi yang kekal dan abadi. Apabila manusia 

mampu mengintergrasikan antara yang transenden dan yang in 
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transenden maka berarti ia mampu menjadi manusia kaffah yang 

sangat dianjurkan oleh islam.  

Sebab itu, dalam kaitan aktivitas bisnis, hendaknya manusia 

tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan harta kekayaan, 

namun sekaligus untuk litta’abbudiyah (penghambaan diri) 

kepada Allah SWT,dzat penguasa alam semesta dan pemberi 

rezeki. Karena pada hakikatnya inilah tujuan pokok penciptaan 

makhluk manusia oleh sang Khalik, sebagaimana firman-Nya 

dalam surat Az-Zariyat ayat 56:  

 

 
Artinya: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku 

(Departement Agama, 2012:523). 

 

Menurut Quraish Shihab, mengutip pendapat Muhammad 

Abduh, ibadah bukan sekedar ketaatan dan ketundukan, tetapi ia 

adalah suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai 

puncaknya, akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang 

terhadap siapa ia mengabdi, ia juga merupakan dampak dari 

keyakinan bahwa pengabdian itu tertuju kepada yang memiliki 

kekuasaan yang tidak terjangkau arti hakikatnya. Lebih lanjut, 

Abduh menjelaskan, ibadah terdiri dari dua bentuk, mahdah 

(ibadah murni) dengan ghairu mahdah (tidak murni), ibadah 

mahdah yang telah ditentukan oleh bentuk, kadar dan waktunya, 

seperti, shalat, puasa, zakat dan ibadah haji. Ibadah ghairu 

mahdah, adalah segala aktivitas lahir dan batin manusia yang 

dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hubungan 
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seks pun dapat menjadi ibadah, jika sesuai dengan tuntunan 

agama (Shihab, 2002:356). 

Apabila dikaitkan dengan ayat diatas, ibadah dan bisnis bisa 

mempunyai relasi yang erat, karena semuanya sama-sama 

mempunyai nilai ibadah, tergantung pada motivasinya (niat). 

Jika niat yang dicanangkan untuk ibadah, maka bisnis itu akan 

mempunyai nilai ibadah. Relasi itu antara lain bisa dipahami, 

bagaimana mungkin seorang muslim bisa ibadah haji dan 

membayar zakat jika sekiranya ia tidak mendapat penghasilan 

melalui kerja. Bagaimana mungkin umat Islam bisa 

melaksanakan wudhu dan shalat dengan sempurna jika 

sekitarnya mereka tidak mempunyai sarana yang baik dan 

sempurna. Semua itu tentu membutuhkan dana yang cukup yang 

bisa diperoleh melalui sebuah aktivitas yaitu bekerja melalui 

harta (Djakfar, 2008:146-147). 

Dengan meluangkan diri untuk beribadah kepada Allah, 

maka Allah akan memenuhi kebutuhannya, dan menjadikannya 

sebagai manusia yang berkecukupan, sebagaiman dalam sebuah 

Hadis Qudsi : 
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Khasyram 

telah menceritakan kepada kami 'Isa bin Yunus dari 'Imran 

bin Za'idah bin Nasyith dari bapaknya dari Abu Khalid Al 

Walibi dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa 

Salam beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah Ta'ala 

berfirman: Wahai anak Adam, fokuskanlah untuk beribadah 

kepadaku niscaya Aku penuhi dadamu dengan rasa cukup 

dan aku tutupi kefakiranmu, jika kamu tidak 

mengerjakannya Aku akan penuhi kedua tanganmu dengan 

kesibukan dan Aku tidak menutupi kefakiranmu." 

Berdasarkan hadis diatas, dapat dikatakan, bahwa 

sebagai seorang muslim, apapun kegiatannya akan bernilai 

ibadah, bila dijalankannya dengan niat dan motivasi yang benar, 

pekerjaan apapun bila dilakukan dengan niat untuk beribadah 

serta mencari berkah, maka akan ditulis sebagai pekerjaan yang 

dinilai ibadah, dan juga tidak melalaikan dari ibadahibadah 

lainnya yang telah diwajibkan oleh Allah Jika sekiranya faktor 

ibadah itu, dijadikan tujuan filosofis oleh setiap pelaku bisnis 

muslim, maka betapa luhur dan mulianya usaha mereka 

dihadapan manusia, terlebih lagi dihadapan Allah SWT, 

disamping mendorong manusia agar rajin bekerja, ajaran islam 

juga membentangkan jalan lurus, pandangan hidup yang hak 

(benar) untuk meraih ridha Allah SWT (Ya’qub, 2001:24). 

Untuk mencapai ridha Allah itu dengan sendirinya ada 

beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni hendaknya seorang 

pelaku bisnis muslim melakukan usaha dengan cara yang 

baik,benar, jujur, amanah dan lain sebagainya, baik dalam hal 

cara maupun objek yang dibisniskan, apabila semua persyaratan 

itu dipenuhi, maka kecendrungan ia akan meraih harta yang 
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berkah di bawah ridha Allah SWT, yang bisa mendatangkan 

kebahagian dan kenikmatan, baik didunia maupun akhirat 

(Djakfar, 2008:147). 

2. Memenuhi kebutuhan hidup ; 

Sebelum ini telah dikemukakan bahwa manusia adalah 

makhluk monodualis yang menyatu dua unsur dalam diri 

seseorang, yaitu fisik dan psikis, keduanya membutuhkan energi 

yang seimbang dan proporsional agar manusia bisa hidup secara 

sempurna,baik lahir maupun batin. Unsur psikis misalnya, butuh 

pengakuan, kesempatan berekspresi, rasa aman, rasa tenang dan 

lain sebagainya. Sedangkan unsur fisik membutuhkan makanan 

yang cukup. Sandang yang memadai untuk melindungi raga dari 

sengatan cuaca panas dan deraan cuaca dingin, membutuhkan 

papan untuk berlindung dan beristirahat dan lainnya. Ruh islam 

memerintahkan umatnya untuk memenuhi segala kebutuhan 

hidup, terutama kategori primer dan sekunder. Hanya saja Islam 

berpesan agar pemeluknya tidak menyalahi ketentuan syariat 

mengenai segala apa yang dimakan, diminum, dipakai dan 

ditempati.  

Dalam arti, untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, 

para pelaku bisnis muslim harus melakukannya dengan cara 

elegan, tidak melawan hukum atau menyalahi etika yang terpuji. 

Karena bisa terjadi dalam upaya keras untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, seorang pelaku bisnis melakukannya 

dengan cara yang tidak fair, seperti melakukan praktek 

monopoli, menetapkan harga yang tidak wajar, melakukan 

promosi yang menipu, menebar iklan yang menyesatkan, 

menggunakan bahan yang membahayakan, memanipulasi 

timbangan dan lain sebagainya yang bisa merugikan konsumen. 
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Bukankah kita menyadari bahwa ending memenuhi kebutuhan 

hidup itu bagi setiap muslim, peruntukkannya adalah untuk 

ibadah. Seorang pebisnis muslim bekerja mencari harta, antara 

lain untuk membeli pakaian. Pakaian tidak hanya sebatas 

berfungsi sebagai pelindung tubuh dari berbagai gangguan, 

namun yang tidak kalah krusialnya adalah untuk menutup aurat 

sebagai prakondisi untuk menunaikan shalat. Tanpa menutup 

aurat, secara hukum, jelas shalat seseorang tidak akan sah. 

Demikian pula untuk ibaah yang lain, di dalam Alquran pula 

perintah mencari rezeki kebahagiaan dunia, sebelumnya 

didahului dengan perintah kebahagiaan akhirat, sebagaimana 

firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77:  

 
 

Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan 

Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan 

janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 

duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan (Departement Agama, 2012:394).  
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Dari ayat diatas dapat ditarik beberapa pelajaran. Pertama, 

bahwa dalam mencari rezeki harus ada keseimbangan dengan 

upaya mencari kebahagiaan akhirat. Artinya, aktivitas 

bermuamalah haruslah seimbang dengan aktivitas ibadah. 

Kedua, didahulukannya perintah mencari kebahagian akhirat 

daripada mencari kebahagiaan dunia, hal ini mengandung 

makna, bahwa dalam segala aktivitas bisnis harus tetap dalam 

bimbingan dan mengingat Allah sebagai pemilik alam semesta 

yang disediakan untuk segala kebutuhan hidup manusia. Ketiga, 

dalam melakukan bisnis hendaknya jangan merugikan orang 

lain, tapi justru sebaliknya, perlu didorong oleh semangat untuk 

membantu atau tidak merugikan orang lain sebagaimana yang 

terdapat dalam ajaran ihsan dalam islam. Akhirnya, dalam 

pelajaran yang keempat, dalam melakukan bisnis hendaknya 

tidak merusak lingkungan yang mengganggu ekosistem yang 

bisa merugikan kehidupan seluruh makhluk hidup didunia, 

justru mengapa manusia didalam usaha untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya tetap harus dalam koridor bimbingan 

syariat yang diajarkan oleh Allah dan rasulNya.  

3. Memenuhi kepentingan sosial ; 

Sebagai rahmatan lil alamin, agama islam sarat dengan 

ajaran kedermawanan yang menganjurkan agar manusia tidak 

saja mementingkan dirinya sendiri, namun juga perlu 

memperhatikan kepentingan orang lain. Sebab itu dalam islam 

dikenal kewajiban membayar zakat dan disunahkan berqurban, 

memberi infaq dan sedekah. Islam juga menekankan ajaran 

semangat memberi, bukan sebaliknya, semangat menerima. 

Tangan diatas lebih mulia daripada tangan yang dibawah, 

sebagaimana dalam hadis: 
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artinya : Telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin 

Maslamah dari Malik, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, 

bahwa Rasulullah shallAllahu wa'alaihi wa sallam di atas 

mimbar bersabda dan beliau menyebutkan mengenai 

sedekah, menahan diri darinya, serta mengenai sikap 

meminta-minta: "Tangan yang di atas lebih baik daripada 

tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah yang 

berinfak, sedangkan tangan yang di bawah adalah yang 

meminta-minta." 

 

Hadis di atas menunjukkan, bahwa islam mengajarkan 

semangat hidup yang memberi manfaat bagi orang lain, dalam 

memberi manfaat kepada orang lain,antara lain dalam bentuk 

jasa, seperti pemikiran. Tetapi hal itu belumlah cukup karena 

kebutuhan manusia adalah kompleks yang berupa berbagai 

macam kebutuhan fisik. Untuk bisa memberi kebutuhan fisik itu 

tentu saja seseorang harus memiliki harta yang bisa diperoleh 

dengan cara bekerja.disinilah arti penting bekeja keras untuk 

mengumpulkan harta, karena dengan harta seorang muslim bisa 

banyak melakukan ibadah sosial yang sangat dianjurkan oleh 

islam. Jika seorang muslim menolong sesamanya, maka, Allah 

pun akan menolongnya juga, sebagaimana sabda nabi: 
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artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya 

At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad 

bin Al 'Ala Al Hamdani -dan lafadh ini milik Yahya- dia 

berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang 

lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah 

dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia 

berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah 

bersabda: 'Barang siapa membebaskan seorang mukmin 

dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan 

membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. 

Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang 

berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan 

kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib 

seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia 

dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama 

hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. 
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Dalam syarah arba’in an-nawawi disebutkan, bahwa Allah 

SWT menolong seorang hamba selama hamba itu menolong 

saudaranya. Di dalam hadis ini terdapat motivasi untuk 

menolong saudaranya dari kaum muslimin di dalam segala 

perkara yang mereka butuh pertolongan. Sehingga dalam 

perkara mendahulukan kedua sandal bagi saudaranya tersebut. 

Jadi pertolongan itu, Allah akan berikan kepada setiap hamba 

yang ringan tangan mengulurkan bantuan kepada saudaranya 

yang muslim dalam perkaraperkara yang mengandung kebaikan 

dan ketaqwaan’’ (Nawawi, 2006:391). Karena Allah menjamin, 

tidak akan berkurang harta seseorang karena telah menolong 

sesamanya, melainkan akan bertambah dalam bentuk 

keberkahan, seperti seseorang yang mengamalkan ilmunya, 

tidak akan berkurang ilmunya sedikitpun, melainkan akan 

menjadi berkah pada dirinya, dan bermanfaat bagi orang lain. 
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A. Kreativitas dan Inovasi 

Pertama, perlu dipahami bahwa antara kreativitas dan 

inovasi tidak terpisahkan. Kreativitas adalah batu loncatan untuk 

inovasi (creativity is the springboard for innovation). Inovasi akan 

mati/berhenti tanpa kreativitas (innovation will die without 

creativity). Perlu pula dipahami lingkup inovasi tidak terbatas 

dalam produk atau proses saja, tetapi meliputi berbagai aspek 

manajemen seperti inovasi dalam struktur organisasi, 

manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan 

manajemen keuangan. 

Demikian juga disiplin ilmu yang diperlukan untuk 

inovasi adalah ilmu disiplin. Kreativitas sering didefinisikan 

sebagai kemampuan menghasikan gagasan baru yang 

bermanfaat. Tingkat kebaruan/novelt dan kemanfaatan/value 

02 

KREATIVITAS  
DAN  

INOVASI 

Kreativitas dan inovasi merupakan dua 
kalimat sakti dalam kegiatan 
berwirausaha. Kreativitas tidak akan lahir 
tanpa adanya inovasi dan inovasi 
merupakan alat yang ampuh dalam 
menghadapi persaingan yang dinamis. 
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dari gagasan menjadi ciri kecanggihan kreativitas. Gagasan yang 

dihasilkan ditindak lanjuti menjadi “Workable concept” atau 

gagasan yang dapat dioperasional. “Workable concept” 

ditindaklanjuti menjadi “invention”, dari invention ditindaklanjuti 

menjadi inovasi. Sehingga inovasi dapat didefinisikan : 

Innovation + Invention + Implementation/Commercialization. 

Apabila kreativitas menghasilkan sesuatu yang bermanfaat/ 

berguna, inovasi menghasilkan sesuatu yang sangat berguna/ 

bermanfaat untuk semua pihak. Sering juga didefinisikan 

creativity: thinking new thing, innovation doing new thing. 

Jenis inovasi mengacu kepada proses dan produk yang 

dihasilkan. Kita mengenal : incremental innovations, radical/ 

discontinuous innovations dan breathrough innovations. 

Incremental innovation adalah inovasi yang dikerjakan secara 

bertahap, yang menghasilkan perbaikan-perbaikan baik yang 

skala kecil atau sampai kepada perbaikan-perbaikan yang besar. 

Radical/discontinuous innovation adalah inovasi yang membawa 

dampak terhadap penemuan-penemuan/inovasi sebelumnya 

menjadi using/obsolete. Disebut juga destructive innovation. 

Breakthrough innovation, penemuan yang memungkinkan 

tumbuhnya industri‐industri baru. Hal yang paling berperan 

dalam membangun kreativitas dan inovasi salah satunya 

ditopang oleh kerja otak manusia terutama otak kanan yang 

melahirkan konsep-konsep pemikiran non-statis.  

Berbagai hasil penelitian terhadap otak manusia, 

menunjukkan bahwa manusia dibagi menjadi 2 (dua) bagian, 

yaitu fungsi sebelah kiri dan fungsi sebelah kanan. Setiap bagian 

otak memiliki fungsi spesifik dan menangkap informasi yang 

berbeda, fungsi bagian otak yang satu lebih dominan dari pada 
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bagian lainnya. Menurut Hartono (2010:5) fungsi otak kiri 

adalah fungsi manajemen yang dalam pengambilan bisnis 

mengandalkan belahan otak kiri, sehingga dapat tergantung 

kepada logika dan analisis. Sedangkan otak kanan adalah gaya 

manajemen yang dalam pengambilan keputusan bisnis 

mengandalkan belahan otak kanan, sehingga sangat tergantung 

kepada perasaan atau kata hati, dan tidak peduli terhadap 

analisis. Menurut Yunus (2010) gaya otak kiri lebih memanjakan 

logika dan rasional atau dikenal dengan IQ  sedangkan gaya otak 

kanan mengedapankan rasa, intuisi dan kreativitas atau dikenal 

dengan EQ&SQ. Yunus lebih lanjut mengemukakan bahwa otak 

kiri sifatnya statis seperti halnya 10-2 = 8 atau A-B=C<A, 

sedangkan otak kanan sifatnya dinamis seperti halnya 10-

2=8+(2x1x7x100)=1408 atau A-B=C>A.   

Secara empiris membuktikan bahwa 80% keberhasilan 

hidup adalah memaksimalkan otak kanan sedangkan pendidikan 

sangat memanjakan otak kiri. Hal tersebut diperkuat oleh 

pendapat Yunus (2010) yang menyatakan bahwa seseorang 

dalam melaksanakan kegiatan bisnis mengedapankan otak 

kanan, maka orang tersebut akan melahirkan pemikiran bahwa 

dengan berbagi merupakan investasi yang tidak pernah rugi.  

Otak kanan akan menciptakan kreativitas dan inovasi. 

Menurut Zimmerer (1996), untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir seseorang menggunakan otak sebelah kiri. 

Sedangkan untuk belajar mengembangkan keterampilan kreatif 

digunakan otak sebelah kanan, cirri-cirinya : Selalu bertanya, 

‘apa ada cara yang lebih baik?’Selalu menantang kebiasaaan, 

tradisi dan kebiasaan rutin Bereaksi/merenungkan, berpikir 

dalam berani bermain mental, mencoba untuk melihat 
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permasalahan dari perspektif yang berbeda. Menyadari 

kemungkinan banyak jawaban dari pada satu jawaban yang 

benar, Melihat kegagalan dan kesalahan hanya sebagai jalan 

untuk mencapai sukses, Mengkorelasikan ide-ide yang masih 

samar terhadap masalah untuk menghasilkan pemecahan yang 

inovatif.  

Memiliki keterampilan helicopter (helicopters skill), yaitu 

kemampuan untuk bangkit di atas kebiasaan rutin dan melihat 

permasalahan dari perspektif yang lebih luas kemudian 

memfokuskannya padam kebutuhan untuk berubah. Sumartono 

(2004) menyebutkan bahwa apapun yang anda lakukan, bagian 

otak (otak kanan dan otak kiri) anda yang dominan selalu 

mendikte bagaimana anda harus berpikir. Pengaruh atas 

penggunaan otak kiri yang berlebihan menyebabkan seseorang 

lebih teratur dalam berpikir, analitis, dan kurang kreatif, 

sehingga terlalu banyak pertimbangan dalam bertindak dan 

cenderung menjadi pengekor. Berbeda dengan otak kanan yang 

berpikir secara loncat-loncat tak beraturan, memungkinkan 

seseorang berpikir kreatif. Orang yang dominan menggunakan 

otak bagian kanannya juga cenderung memiliki banyak ide dan 

berani bertindak dengan pertimbangan yang tidak terlalu 

njelimet (berbelit-belit). Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi 

otak kiri dan otak kanan sebagai berikut : 
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 Menurut pengertiannya Zimmerer (2007) menyebutkan 

bahwa : Inovasi: adalah Melakukan sesuatu yang baru (Doing 

new things) dan kreativitas adalah Berpikir sesuatu yang baru 

(Thinking new things). Lahirnya kreativitas dan inovasi 

terbentuk dari pemikiran bagaimana mengelola sumber daya 

(bahan baku dan resources lainnya) menjadi barang/jasa yang 

OTAK KANAN 

IRAMA/GAMBAR 

INTUITIF 

DIMENSI – IMAJINASI 
EMOSIONAL 

INDUKTIF 

SEMENTARA – DINAMIS 

PEMAHAMAN 

GAGASAN 

LUAS – DALAM 

AKTIF – PERTANYAAN 

KEPERCAYAAN 

JANGKA PANJANG 

OTAK KIRI 
KATA 

LOGIKA 

ANGKA – URUTAN 

INTELEKTUAL 

DEDUKATIF 

TETAP – STATIS 

HAFALAN 

FAKTA 

SEMPIT – DANGKAL 

PASIF – JAWABAN 

KETAKUTAN 

JANGKA PENDEK 
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bermanfaat bagi manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

hubungan kreativitas dan inovasi sebagai mata rantai yang tidak 

dapat dipisahkan.  

Mata Rantai Kreativitas 

 
  

Menurut Zimmerer dalam Alma (2008) menyatakan bahwa 

orang wirausaha adalah orang kreatif, dikarenakan :  

• Entrepreneurs are an amazing group of people 

(Pengusaha adalah kelompok orang menakjubkan). 

• They are a constant source of creative ides and inovations 

(Mereka adalah sumber ide kreatif dan inovasi). 

• They are an important source of fuel for our economy’s 

growth (Mereka adalah sumber bahan bakar penting bagi 

pertumbuhan ekonomi kita). 

• Entrepreneurs are action-oriented (Pengusaha yang 

berorientasi terhadap aksi). 
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• Entrepreneurs are not bashful,they have big dreams 

(Pengusaha tidak malu, mereka memiliki impian besar). 

• Their big dreams are an important source of motivation 

and vision (Mimpi besar mereka merupakan sumber 

penting dari motivasi dan visi). 

Guilford dalam risetnya menemukan bahwa kemampuan 

dalam berpikir kreatif terdiri dari 5 sifat, diantaranya :   

1. Kelancaran (fluency); 

2. Keluwesan (flexibility); 

3. Keaslian (originality); 

4. Penguraian (eleboration); 

5. Perumusan kembali (redefinition). 

Kaitan antar kreatifitas dan inovasi terhadap kegiatan 

entrepreneurship dikemukakan juga oleh Alma (2008:67) bahwa 

entrepreneur merupakan satu kelompok orang yang 

mengagumkan, kreatif dan inovatif. Mereka merupakan bahan 

bakar pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena ia memiliki 

kemampuan berpikir dan bertindak produktif. Pertumbuhan 

wirausaha berkorelasi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, 

karena lapangan kerja akan terbuka, pendapatan masyarakat 

meningkat, daya beli bertambah, barang dan jasa yang dihasilkan 

industry akan laku terjual, roda ekonomi berteori, tapi lebih 

praktis, banyak kerja dari bicara. Entrepreneur tidak segan, tidak 

malu mengungkapkan mimpinya, dan mimpi besarnya itu 

merupakan sumber energi buat membangkitkan motivasi dan 

visinya. Kadang-kadang seseorang entrepreneur bisa membuat 

ide-ide gila, tidak masuk akal, tapi menjadi kenyataan, berkat 

kegigihannya memperjuangkan ide tersebut.  
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 Perbedaan antara entrepreneur dengan pemimpi sangat 

tipis, keduanya sama-sama menginginkan sesuatu, tapi pemimpi 

berhenti sebatas angan-angan dan melamun, sedangkan 

wirausaha berjuang mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan 

(SWA, Des.06-Jan.07).  

Modal utama wirausaha adalah kreativitas, keuletan, 

semangat pantang menyerah. Semangat pantang menyerah ini 

memandang kegagalan hanyalah keberhasilan yang tertunda, 

meski terantuk dan jatuh, mereka akan bangkit kembali dengan 

gagah, mereka tahan banting. Wirausaha yang kreatif, takkan 

habis akal bila mendapat tantangan, mereka akan merubahnya 

menjadi peluang. Wirausaha sejati bukan spekulan, tapi seorang 

yang memiliki perhitungan cermat, mempertimbangkan segala 

fakta, informasi, dan data, ia mampu memadukan apa yang ada 

dalam hati, pikiran dan kalkulasi bisnis.  

Kreativitas seperti halnya kewirausahaan merupakan 

sesuatu yang dapat diajarkan, hal ini menghilangkan pengertian 

yang salah di masyarakat, yang menyebutkan bahwa kreativitas 

merupakan sesuatu yang tidak bisa diajarkan, karena kreativitas 

merupakan bakat bawaan sejak lahir. Tetapi dengan sejumlah 

penelitian yang dilakukan baik dalam maupun luar negeri 

menghasilkan bahwa kreativitas merupakan sesuatu yang bisa 

diajarkan, karena hampir setiap orang bisa belajar menjadi orang 

kreatif. Persoalan dalam dunia kerja atau dalam sebuah 

organisasi orang jarang diberikan kebebasan untuk berkreasi, 

dia harus mengikuti aturan-aturan baku, disiplin, tidak boleh 

menyimpang, tidak boleh coba-coba. Inilah yang mendorong 

seseorang yang kreatif, keluar dari perusaaan, dan ida buka 

usaha sendiri dimana ia bebas berkreasi menggunakan ide 
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pemikirannya, dan ia berhasil. Jika orang terlalu dibatasi dalam 

sebuah kelompok atau organisasi maka ia tak akan pernah 

memperlihatkan kreativitasnya.   

Otak sebelah kananlah yang mendorong kreativitas 

seseorang. Otak belahan kanan ini bersifat unconventional, 

unsystematic, unstructured dan ini merupakan otaknya proses 

kreatif. Jadi kita harus memacu penggunaan ‘the right brained.” 

(Alma, 2008:73). Alma lebih lanjut mengemukakan bahwa agar 

dapat memacu belahan otak kanan, maka harus dibiasakan : 

 Selalu bertanya, apakah ada cara lain yang lebih baik  

 Pertanyakan dan kaji lebih jauh kebiasaan yang ada, 

sifatnya rutin, dan tradisi 

 Harus berpikir reflektif, merenung, berpikir lebih dalam 

 Mencoba melihat sesuatu dari perspektif lain 

 Berpikir barangkali ada lebih dari satu jawaban yang 

benar 

 Lebih refleks guna mencari pemecahan masalah yang 

inovatif 

Memiliki helicopter skills, artinya memiliki kemampuan 

mengangkat ke atas masalah rutin/harian, agar dapat melihat 

permasalahan atau isu dengan sudut pandang yang lebih luas 

kemudian diturunkan kembali fokus pada permasalahan yang 

sedang dikaji, untuk memperoleh ide baru dalam perubahan.  
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Proses Pemikiran Kreatif, Analitikal dan Pengembangan Ide 

 
 

 

B. Motivasi   

Kata Motivasi berasal dari kata Latin “Motive” yang 

berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang terdapat 

dalam diri organisasi yang menyebabkan organisasi itu 

bertindak atau berbuat. Selanjutnya diserap dalam bahasa 

Inggris  motivation berarti pemberian motiv, penimbulan  motiv 

atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang 

menimbulkan dorongan. Haynes dan Massie dalam Manulang 

(2001) mengatakan “motive is a something within the individual 

which incities him to action” maksudnya bahwa motive atau 

dorongan batin adalah suatu dorongan  yang menjadi pangkal 

seseorang untuk melakukan sesuatu atau bekerja. Sedang Kast 

dan Rosenzweig (1995) mendefinisikan  motif adalah apa yang 

menggerakkan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu 

atau sekurang-kurangnya mengembangkan suatu 

kecenderungan tertentu.  

Kata motivasi atau motivation berarti pemberian motif, 

penimbulan motif atau yang menimbulkan dorongan atau  
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keadaan yang menimbulkan dorongan. Motivasi dapat pula 

berarti sebagai faktor yang mendorong orang untuk bertindak 

dengan cara tertentu.   Menurut Hasibuan (1996), motivasi 

mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja 

bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan 

semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan 

tujuan organisasi. Berendoom dan Stainer dalam Sedarmayanti 

(2001), mendefinisikan motivasi adalah kondisi mental yang 

mendorong aktivitas dan memberi energi yang mengarah kepada 

pencapaian kebutuhan memberi kepuasan atau mengurangi 

ketidakseimbangan. Hasibuan (1999) mendefinisikan motivasi 

adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan 

kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, efektif dan 

terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan.   

Pinder, dalam Donovan, (2001), motivasi adalah “a set of 

energetic forces that originates both within as well as  beyond an 

individual’s being, to initiate work-related behaviour, and to 

determine its form, direction, intensity, and duration”. Terjemahan 

secara bebas, motivasi adalah sekelompok pendorong yang 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) berasal baik dari dalam 

maupun dari luar individu; 2)  dapat menimbulkan perilaku 

bekerja; dan 3)  juga dapat menentukan bentuk, tujuan, 

intensitas, dan lamanya perilaku bekerja tadi.   Menurut 

McMahon dan McMahon (1986) dalam Djalali (2001) 

menyatakan bahwa motivasi merupakan  suatu proses yang 

mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Selanjutnya Teevan 

dan Smith (1976) dalam Djalali (2001) mengemukakan bahwa 

motivasi adalah suatu konstruksi yang mengaktifkan dan 
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mengarahkan perilaku dengan cara memberi dorongan atau 

daya pada organisme untuk melakukan aktivitas.   

Winardi (2001 : 141) mendefinisikan motivasi, yaitu 

perilaku yang dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan tertentu 

yang dirasakan. McClelland dalam Mangkunegara (2001 : 103) 

mengemukakan bahwa, motif berprestasi adalah suatu dorongan 

dalam diri seseorang untuk melakukan atau mengerjakan suatu 

kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu 

mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan predikat terpuji. 

Berdasarkan pendapat McClelland tersebut, pegawai akan 

mampu mencapai kinerja maksimal jika ia memiliki motif 

berprestasi tinggi. Motif berprestasi yang perlu dimiliki oleh 

pegawai harus ditumbuhkan dari dalam diri sendiri selain 

lingkungan kerja. Hal ini karena motif berprestasi yang 

ditumbuhkan dari dalam diri sendiri akan membentuk suatu 

kekuatan diri dan jika situasi lingkungan kerja turut menunjang 

maka pencapaian kinerja akan lebih mudah.  

Selanjutnya Tery (1986 : 328) menyatakan bahwa 

motivasi adalah keinginan yang terdapat pada seseorang 

individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-

tindakan. Kemudian Sulistiyani dan Rosidah (2003 : 58) 

mendefinisikan, motivasi adalah merupakan proses pemberian 

dorongan kepada anak buah supaya anak buah dapat bekerja 

sejalan dengan batasan yang diberikan guna mencapai tujuan 

organisasi secara maksimal. Sementara Hasibuan (1996 : 92) 

mendefinisikan motivasi kerja adalah proses mempengaruhi dan 

mendorong seseorang untuk menyelesaikan tujuan yang 

diinginkan dan untuk menciptakan kegairahan kerja seseorang 

agar mereka mau bekerja sama. Motivasi akan menjadi akan 
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sangat penting karena dengan motivasi, diharapkan setiap 

karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai 

produktivitas kerja yang tinggi. Abraham Sperling dalam 

Mangkunegara (2001 : 93) motif didefinisikan sebagai suatu 

kecenderungan untuk beraktivitas, dimulai dari dorongan dalam 

diri (drive) dan diakhiri dengan penyesuaian diri. Sedangkan 

Stanton dalam Mangkunegara (2001 : 93) mendefinisikan bahwa 

suatu motif adalah kebutuhan yang distimulasi yang berorientasi 

kepada  tujuan individu dalam mencapai rasa puas.  

Motivasi didefinisikan oleh Stanford dalam 

Mangkunegara (2001 : 93) bahwa motivasi sebagai suatu kondisi 

yang menggerakan manusia ke arah suatu tujuan tertentu. Baron 

dalam Mangkunegara (2001 : 93) motivasi dapat pula dikatakan 

sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri. 

Menurut McCormick dalam Mangkunegara (2001 : 94) 

mengemukakan bahwa motivasi kerja didefinisikan sebagai 

kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan 

memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan 

kerja.  

Menurut Siagian (1992 : 128)  motivating merupakan 

keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada bawahan 

sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas 

demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. 

Istilah motivating yang dipergunakan Siagian ini hakikatnya 

sama dengan motivasi, yang tidak lain merupakan usaha 

menunjukkan proses pemberian motif atau dorongan. 

Sedangkan Robins (1996 : 198) mendefinisikan motivasi sebagai 

kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah 
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tujuan-tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan 

upaya itu untuk memenuhi sesuatu kebutuhan individual.  

Dari berbagai pengertian yang telah dikemukakan 

mengenai motivasi dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah 

serangkaian proses pemberian dorongan kepada seseorang 

untuk bertindak guna mencapai efektifitas kerja menuju tujuan 

yang diinginkan. Dalam kenyataanya yang berlaku umum adalah 

perwujudan dari teori motivasi jamak, yakni bahwa faktor yang 

mendorong manusia bekerja itu ada banyak macamnya, yang 

berbeda satu dengan yang lainnya.   

Dalam ajaran islam, pemberian motivasi juga diajarkan 

dan dicerminkan baik oleh Rasululloh Saw dan para sahabatnya. 

Rasululloh selalu memberikan semangat, motivasi dalam 

berusaha dan bekerja keras sangat ditekankan oleh Rasululloh 

Saw., diriwayatkan oleh Umar bin Khatab selesai salat 

menjumpai sekelompok orang yang membenamkan dirinya di 

mesjid, dengan alasan tawakal dan berdoa kepada Allah, maka 

beliau memperingatkan : 

“Janganlah sekali-kali di antara kalian ada yang duduk-

duduk malas mencari rizki dan membaca doa Ya Allah 

limpahkanlah rizki kepadaku, padahal mereka mereka 

mengetahui bahwa dari langit tidak akan turun hujan emas dan 

perak.” 

Oleh sebab itu, kita harus rajin berusaha di samping tetap 

berdoa. Seperti ditekankan oleh Rasululloh Saw:  

“Apabila kalian selesai salat subuh, jangan kalian tidur 

dan malas mencari rizki (HR.Thabrani).” 
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Serta dalam hadis lain dikatakan : 

“Hai anakku bangunlah, sambutlah rizki dari Rab-Mu dan 

janganlah kamu tergolong orang yang lalai, karena sesungguhnya 

Allah membagi rizki manusia antara terbitnya ajar sampai 

menjelang terbitnya matahari. (HR. Baihaqi).” 

Dalam surat Al-Jamuah ayat 10, Allah berfirman yang 

artinya : 

Apabila selesai salat, maka bertebaranlah kalian dimuka 

bumi dan carilah karunia Allah, dan banyak-banyaklah 

mengingat Allah agar kamu beruntung.  

“Orang-orang yang selalu mengingat Allah di manapun 

dan kapan pun adalah orang-orang yang selalu sabar dan tenang, 

serta teratur dalam melaksanakan pekerjaannya.” 

a.  Teori-Teori Motivasi : 

1.  Teori Kebutuhan ; 

Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu 

kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu 

kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Apabila 

pegawai kebutuhannya tidak terpenuhi maka pegawai tersebut 

akan menunjukan perilaku kecewa. Sebaliknya, jika 

kebutuhannya terpenuhi maka pegawai tersebut akan  

memperlihatkan perilaku yang gembira sebagai manifestasi dari 

rasa puasnya. Kebutuhan merupakan fundamen yang mendasari 

perilaku pegawai tanpa mengerti kebutuhannya. Motivasi juga 

dapat dipahami dari teori kebutuhan dasar manusia.  

Abraham Maslow dalam Dessler (1992 : 331) 

mengemukakan bahwa secara teoritis motivasi terbentuk karena 

manusia memiliki lima kategori kebutuhan pokok, yaitu sebagai 

berikut :  
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a. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, 

perlindungan fisik, bernapas, seksual. Kebutuhan ini 

merupakan kebutuhan tingkat terendah atau disebut pula 

sebagai kebutuhan yang paling dasar.  

b. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan 

dari ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup.  

c.  Kebutuhan untuk merasa memiliki, yaitu kebutuhan untuk 

diterima oleh kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan 

kebutuhan untuk mencintai serta dicintai.  

d. Kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati, 

dan dihargai oleh orang lain.  

e. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan 

untuk menggunakan kemampuan,  skill,  dan potensi. 

Kebutuhan untuk berpendapat dengan mengemukakkan ide-

ide memberi penilaian dan kritik terhadap sesuatu.  

Maslow dalam Robins (1996 : 200) memisahkan kelima 

kebutuhan itu sebagai order tinggi dan order rendah. Kebutuhan 

fisiologis dan kebutuhan akan keamanan sebagai kebutuhan 

order rendah dan kebutuhan merasa memiliki, kebutuhan akan 

harga diri, dan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri sebagai 

kebutuhan order tingi. Pembedaan antara kedua order itu 

berdasarkan alasan bahwa kebutuhan order tinggi dipenuhi 

secara internal (di dalam diri orang itu), sedangkan order rendah 

terutama dipenuhi secara eksternal (dengan upah, kontrak 

serikat buruh, dan masa kerja, misalnya).   

Frederick Herzberg dalam Dessler (1992 : 332) 

kemudian memilah teori Maslow di atas menjadi dua kebutuhan 

tingkat rendah yang terdiri dari fisiologis, rasa aman dan sosial 

serta kebutuhan tingkat tinggi yang terdiri dari ego dan 
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perwujudan diri. Herzberg menyatakan pula bahwa cara terbaik 

untuk memotivasi seseorang adalah dengan memenuhi 

kebutuhan tingkat tingginya. Memberikan seseorang kenaikan 

gaji atau kondisi kerja yang lebih baik tidaklah dapat memotivasi 

seseorang karena kebutuhan tingkat rendah memang dapat 

dipenuhi dalam waktu singkat. Apabila kebutuhan itu terpenuhi 

maka motivasi selanjutnya adalah dengan menawarkan uang 

yang lebih banyak atau kondisi yang lebih baik. Cara yang tepat 

untuk memotivasi seseorang adalah dengan mengatur pekerjaan 

sedemikian rupa sehingga orang tersebut memperoleh rasa 

keberhasilan dengan melakukan pekerjaan tersebut. Pada 

akhirnya orang tersebut akan terus termotivasi untuk memenuhi 

idaman tanpa ada batasnya dalam rangka pemuasan kebutuhan 

tingkat tingginya seperti keberhasilan dan pengakuan. Namun 

proses untuk melakukan motivasi dengan pemenuhan 

kebutuhan tingkat tinggi memang harus melalui kebutuhan 

tingkat rendahnya.   

Selanjutnya, Abraham Maslow dalam Mangkunegara 

(2001 : 96) mengemukakkan bahwa orang dewasa secara 

normal memuaskan kira-kira 85 persen kebutuhan fisiologis, 70 

persen kebutuhan rasa aman, 50 persen kebutuhan untuk 

memiliki dan mencintai, 40 persen kebutuhan harga diri, dan 

hanya 10 persen kebutuhan aktualisasi diri. Dalam studi 

motivasi lainnya, David McClelland dalam Mangkunegara (2001 : 

97) mengemukakan adanya tiga macam kebutuhan manusia 

yaitu sebagai berikut ini :  

a.  Need For Achievement, yaitu kebutuhan untuk berprestasi 

yang merupakan refleksi dari dorongan akan tanggung jawab 

untuk pemecahan masalah. Seorang pegawai yang 
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mempunyai kebutuhan akan berprestasi tinggi cenderung 

untuk berani mengambil resiko. Kebutuhan untuk 

berprestasi adalah kebutuhan untuk melakukan pekerjaan 

lebih baik daripada sebelumnya, selalu berkeinginan untuk 

mencapai prestasi yang lebih tinggi.  

b.  Need For Affiliation, yaitu kebutuhan untuk berafiliasi yang 

merupakan dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, 

berada bersama orang lain, tidak mau melakukan sesuatu 

yang merugikan orang lain.  

c. Need For Power, yaitu kebutuhan untuk kekuasaan yang 

merupakan refleksi dari dorongan untuk mencapai otoritas 

untuk memiliki pengaruh terhadap orang lain.  

Beberapa orang mempunyai dorongan yang kuat sekali 

untuk berhasil. Mereka bergulat untuk prestasi pribadi bukanya 

untuk ganjaran sukses itu semata-mata. Mereka mempunyai 

hasrat untuk melakukan sesuatu dengan baik atau lebih efisien 

daripada yang telah dilakukan sebelumnya. Dorongan ini adalah 

kebutuhan akan prestasi (need for achievement). Dari riset 

mengenai kebutuhan akan prestasi, McClelland dalam Robins 

(1996 : 205) berpendapat bahwa, peraih prestasi tinggi 

memperbedakan diri mereka dari orang-orang lain oleh hasrat 

mereka untuk menyelesaiakan hal-hal dengan lebih baik. Mereka 

mencari situasi dimana mereka dapat mencapai tanggung jawab 

pribadi untuk menemukan pemecahan terhadap problem-

problem, dimana mereka mendapat umpan balik yang cepat atas 

kinerja mereka sehingga mereka dapat mengetahui dengan 

mudah apakah mereka menjadi lebih baik atau tidak, dan dimana 

mereka dapat menentukan tujuan-tujuan yang sedang-sedang 

tantangannya.   
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Kebutuhan kedua yang dipencilkan oleh McClelland 

adalah pertalian atau afiliasi (need for affiliation). Kebutuhan ini 

menerima perhatian paling kecil dari para peneliti. Afiliasi dapat 

dimiripkan dengan tujuan-tujuan Dale Carnegie dalam Robins 

(1996 : 206) yaitu hasrat untuk disukai dan diterima baik oleh 

orang-orang lain. Individu-individu dengan motif afiliasi yang 

tinggi berjuang keras untuk persahabatan, lebih menyukai 

situasi kooperatif daripada situasi kompetitif, dan sangat 

menginginkan hubungan yang sangat melibatkan derajat 

pemahaman timbal-balik yang tinggi.  

Kebutuhan akan kekuasan (need for power) adalah hasrat 

untuk mempunyai dampak, berpengaruh, dan mengendalikan 

orang-orang lain. Individu-individu dengan kekuasaan yang 

tinggi menikmati untuk dibebani, bergulat untuk dapat 

mempengaruhi orang lain, lebih menyukai ditaruh ke dalam 

situasi kompetitif dan berorientasi-status, dan cenderung lebih 

peduli akan prestise (gengsi) dan memperoleh pengaruh 

terhadap orang-orang lain daripada kinerja yang efektif.  

Orang-orang yang memiliki tingkat kebutuhan yang 

tinggi terhadap kekuasaan lebih menyukai situasi dimana 

mereka dapat memperoleh dan mempertahakan kendali sarana 

untuk mempengaruhi orang lain. Mereka suka berada dalam 

posisi memberikan saran dan pendapat, serta membicarakan 

orang lain sebagai alat. Dengan cara ini mereka dapat memenuhi 

kebutuhan akan kekuasaan. McClelland dalam Dessler (1992 : 

335) mengemukakan bahwa setiap orang memiliki semua 

kebutuhan itu dalam kadar tertentu. Tetapi, tidak ada dua orang 

yang sama memiliki semua kebutuhan itu dalam proporsi yang 

sama. Sebagai contoh, seseorang mungkin memiliki kebutuhan 
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untuk berprestasi dengan kadar tinggi tetapi rendah kadar 

kebutuhan afiliasinya. Orang lain mungkin memiliki kebutuhan 

berafiliasi dengan kadar tinggi, tetapi rendah kadar 

kebutuhannya untuk berkuasa.  

2.  Teori ERG ( Existence, Relatedness, Growth)  Alderfer dalam 

Mangkunegara (2001 : 98) mengemukakan teori ERG 

merupakan refleksi dari tiga dasar kebutuhan, yaitu :  

a. Existence needs (eksistensi). Kebutuhan ini berhubungan 

dengan fisik dari eksistensi pegawai, seperti  makan, minum, 

pakaian, bernapas, gaji, keamanan kondisi kerja.  

b.  Relatedness needs  (keterhubungan). Kebutuhan interpersonal, 

yaitu kepuasan dalam berinteraksi dalam lingkungan kerja.  

c. Growth needs (pertumbuhan). Kebutuhan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan pribadi. Hal ini 

berhubungan dengan kemampuan dan kecakapan pegawai.  

Teori ERG berargumen, bahwa kebutuhan tingkat lebih 

rendah yang terpuaskan mengantar ke hasrat untuk memenuhi 

kebutuhan order lebih tingi, tetapi kebutuhan-kebutuhan ganda 

dapat beroperasi sebagai motivator-motivator sekaligus, dan 

halangan dalam mencoba memuaskan kebutuhan tingkat lebih 

tinggi dapat menghasilkan regresi ke suatu kebutuhan tingkat 

lebih rendah. Teori ERG lebih konsisten dengan pengetahuan 

mengenai perbedaan-perbedaan individual di antara orang-

orang.  

Teori ERG lebih konsisten dengan pengetahuan kita 

mengenai perbedaan-perbedaan individual di antara orang-

orang. Variabel seperti pendidikan, latarbelakang keluarga, dan 

lingkungan budaya dapat mengubah pentingnya atau kekuatan 

dorong yang dipegang sekelompok kebutuhan untuk seorang 
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individu tertentu. Bukti yang memperagakan bahwa oarang-

orang dalam budaya-budaya lain memperingatkan kategori-

kategori kebutuhan secara berbeda (Robins, 1996 : 205).  

3.  Teori Insting ; 

Teori motivasi  insting timbulnya berdasarkan teori 

evaluasi Charles Darwin. Darwin  dalam Mangkunegara  (2001 : 

99) berpendapat bahwa tindakan yang  intelligent merupakan 

refleks dan instingtif yang diwariskan. Oleh karena itu, tidak 

semua tingkah laku dapat direncanakan sebelumnya dan 

dikontrol oleh pikiran. Berdasarkan teori Darwin, selanjutnya 

William James, Sigmund Freud, dan McDougall dalam 

Mangkunegara (2001 : 99) mengembangkan teori  insting dan 

menjadikan  insting sebagai konsep yang penting dalam  

psikologi. Teori Freud menempatkan motivasi pada insting 

agresif dan seksual. McDougall menyusun daftar  insting yang 

berhubungan dengan semua tingkah laku: rasa jijik, rasa ingin 

tahu, kesukaan berkelahi, rasa rendah diri, menyatakan diri, 

kelahiran, reproduksi, lapar, berkelompok, ketamakan, dan 

membangun.  

4.  Teori Drive ; 

Konsep drive menjadi konsep yang tersohor dalam bidang 

motivasi sampai tahun 1918. Woodworth dalam Mangkunegara 

(2001 : 99) menggunakan konsep tersebut sebagai energi yang 

mendorong organisasi untuk melakukan suatu tindakan. Kata 

drive dijelaskan sebagai aspek motivasi dari tubuh yang tidak 

seimbang. Misalnya, kekurangan makanan mengakibatkan 

berjuang untuk memuaskan kebutuhannya agar menjadi 

seimbang. Motivasi didefinisikan sebagai suatu dorongan yang 

membangkitkan untuk keluar dari ketidakseimbangan atau 
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tekanan. Clark L. Hull dalam Mangkunegara (2001 : 99) 

berpendapat bahwa belajar terjadi sebagai akibat dari  

reinforcement. Ia berasumsi bahwa semua hadiah (reward) pada 

akhirnya didasarkan atas reduksi dan drive  keseimbangan 

(homeostatic drives). Teori Hull dirumuskan secara matematis 

yang merupakan hubungan antara drive dan habit srenght. 

Kekuatan motivasi = Fungsi (drive x habit)  Habits strenght 

adalah hasil dari faktor-faktor  reinforcement sebelumnya.  Drive 

adalah jumlah keseluruhan ketidakseimbangan fisiologis atau 

(physological imbalance) yang disebabkan oleh kehilangan atau 

kekurangan kebutuhan komoditas untuk kelangsungan hidup.  

Berdasarkan perumusan teori Hull tersebut dapat 

disimpulkan bahwa motivasi seorang pegawai sangat ditentukan 

oleh kebutuhan dalam dirinya (drive) dan faktor kebiasaan 

(habit) pengalaman belajar sebelumnya.  

5.  Teori Lapangan ; 

Teori lapangan merupakan konsep dari Kurt Lewin. Teori ini 

merupakan pendekatan kognitif untuk mempelajari perilaku dan 

motivasi. Teori lapangan lebih memfokuskan pada pikiran nyata 

seorang pegawai ketimbang pada insting atau habit. Kurt Lewin 

dalam Mangkunegara (2001 : 100) berpendapat bahwa perilaku 

merupakan suatu fungsi dari lapangan pada momen waktu. Kurt 

Lewin juga percaya pada pendapat para ahli psikologi Gestalt 

yang mengemukakan bahwa perilaku itu merupakan fungsi dari 

seorang pegawai dengan lingkungannya.  

6. Teori Harapan ; 

Teori harapan berargumen bahwa kekuatan kecenderungan 

untuk bertindak dalam suatu cara tertentu bergantung pada 

kekuatan suatu pengharapan bahwa tindakan itu akan diikuti 
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oleh suatu keluaran tertentu dan pada daya tarik dari keluaran 

tersebut bagi individu itu (Robins, 1996 : 215). Dalam istilah 

yang lebih praktis, teori pengharapan mengatakan seorang 

karyawan dimotivasi untuk menjalankan tingkat upaya yang 

tinggi bila ia meyakini upaya akan menghantar ke suatu 

penilaian kinerja yang baik; suatu penilaian yang baik akan 

mendorong ganjaran-ganjaran organisasional seperti suatu 

bonus, kenaikan gaji, atau suatu promosi; dan ganjaran-ganjaran 

itu akan memuaskan tujuan-tujuan pribadi karyawan. Robins 

(1996 : 215) berpendapat bahwa teori itu memfokuskan pada 

tiga hubungan, yaitu :  

a.  Hubungan upaya dengan kinerja : Probabilitas yang di 

persepsikan oleh individu yang mengeluarkan sejumlah 

upaya tertentu itu akan mendorong kinerja.  

b.  Hubungan kinerja dengan ganjaran : Derajat sejauh mana 

individu itu meyakini bahwa berkinerja pada suatu tingkat 

tertentu akan mendorong tercapainya suatu keluaran yang 

diinginkan.  

c.  Hubungan ganjaran dengan tujuan pribadi : Derajat sejauh 

mana ganjaran-ganjaran organisasional memenuhi tujuan-

tujuan atau kebutuhan pribadi seorang individu dan daya 

tarik ganjaran-ganjaran potensial tersebut untuk individu 

itu.  

Teori harapan membantu menjelaskan mengapa banyak 

sekali pekerja tidak termotivasi pada pekerjaannya dan semata-

mata melakukan yang minimum yang diperlukan untuk 

menyelamatkan diri. Kunci ke teori harapan adalah pemahaman 

dari tujuan-tujuan seorang individu dan tautan antara upaya dan 

kinerja, antara kinerja dan ganjaran, dan akhirnya antara 



45 

 
ENTREPRENEURSHIP  

Perspektif Ilmu Pengetahuan, Empiris dan Agama 

ganjaran dan dipuaskannya tujuan individual. Sebagai suatu 

model kemungkinan (contingency model), teori harapan 

mengenali bahwa tidak ada asas yang universal untuk 

menjelaskan motivasi dari semua orang. Di samping itu, hanya 

karena kita memahami kebutuhan apakah yang dicari seseorang 

untuk dipenuhi tidaklah memastikan bahwa individu itu sendiri 

mempersepsikan kinerja tinggi sebagai penghantar ke 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini. 
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A. Konsep dan Definisi Kepemimpinan  

 Kepemimpinan dan manajemen telah menjadi topic 

pembicaraan dan pembahasan sejak lebih dari 2000 tahun yang 

lalu. Dalam kitab injil pun ditemukan pembahasan tentang 

kepemimpinan. Misalnya, dalam Mattius 15:14 dikatakan bahwa, 

“Jika seorang buta menuntun seorang buta, keduanya akan jatuh 

ke dalam jurang.”Artinya, kepemimpinan dan teladan yang baik 

diperlukan dalam mengarahkan seseorang atau kelompok ke 

arah yang benar. 

 Al-Qur’an juga berbicara tentang kepemimpinan. Allah 

berfirman : 

 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu. 

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), 

03 
KEPEMIMPINAN 

WIRAUSAHA 

Sikap kepemimpinan dalam kegiatan 
wirausaha merupakan kunci keberhasilan 
dalam menjalankan bisnis. Keterampilan 
yang harus dimiliki oleh kepemimpinan 
adalah conseptual skills, human skills dan 
technical skills. 
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jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari kemudian. 

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih akibatnya.” 

 Bahkan ketika Allah menciptakan Adam, Allah memakai 

khalifah yang sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan. 

Demikian, persoalan kepemimpinan telah ada sejak penciptaan 

manusia masih dalam rencana Allah SWT. Nabi Muhammad SAW 

secara jelas menyebutkan soal kepemimpinan dalam salah satu 

sabdanya, “Setiap orang di antara kalian adalah pemimpin dan 

akan dimintai tanggungjawab atas kepemimpinannya. Seorang 

imam adalah pemimpin dan dimintai tanggung jawab atas 

kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin di tengah 

keluarganya dan akan dimintai tanggung jawabnya atas 

kepemimpinannya.  Seorang istri adalah pemimpin dan akan 

ditanya soal kepemimpinannya. Seorang pelayan/pegawai juga 

pemimpin dalam mengurus harta majikannya dan ia dimintai 

tanggung jawab atas kepemimpinannya.” 

 Sebelum membahas lebih jauh mengenai kepemimpinan, 

terlebih dahulu dibahas mengenai definisi kepemimpinan. 

Definisi kepemimpinan menurut Gibson, Ivancevich & Donelly 

(1996) merupakan suatu upaya penggunaan jenis pengaruh 

bukan paksaan untuk memotivasi orang dalam mencapai tujuan 

yang diinginkan. Terry (1991) kepemimpinan adalah The activity 

to influencing people to strive willingly for group objectives. 

Sedangkan menurut Hersey & Blanchard, (1997) kepemimpinan 

adalah Points out that managers (business leaders) are the basic 

and resource of any business enterprise. Sedangkan dalam tulisan 

ini definisi kepemimpinan adalah suatu usaha dengan 

mengkombinasikan faktor kekuatan, kemampuan analisis situasi 

dalam rangka menggerakan seluruh sumber daya yang dimiliki 
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untuk mencapai visi dan misi. Seorang pemimpin yang baik 

adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan secara 

cepat dan tepat dengan ruang dan waktu yang terbatas daripada 

tidak mengambil keputusan sama sekali (Yunus, 2010).  

Inti dari kepemimpinan terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu 

pengaruh, komunikasi dan tujuan. Seorang pemimpin harus 

mampu memberikan pengaruh terhadap anggotanya, hal ini 

dimaksudkan agar anggotanya patuh dan taat terhadap segala 

aturan yang ditetapkan selama aturan tersebut demi kebaikan 

suatu organisasi atau lembag. Komunikasi artinya seorang 

pemimpin harus mampu berkomunikasi secara aktif baik dengan 

anggota ataupun pihak luar, sehingga pemimpin tersebut tidak 

dianggap kaku oleh orang lain. Dan ketiga seorang pemimpin 

harus memiliki tujuan, artinya setiap organisasi mempunyai visi, 

misi dan tujuan. Oleh karena itu seorang pemimpin yang baik 

dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan senantiasa 

demi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama.  

Pentingnya kepemimpinan dalam wirausaha pada intinya 

adalah sebagai motor dan motivator baik untuk dirinya sendiri 

ataupun terhadap pegawainya. Selain itu, fungsi lainnya adalah 

untuk memanaj usaha secara proposional sehingga penataan dan 

aturan kerja dapat berjalan dengan baik. Menurut Alma 

(2008:162-163) keunggulan wirausaha yang sukses 

dibandingkan dengan wirausaha yang gagal terletak pada 

dinamika dan efektivitas kepemimpinan.  

Pimpinan wirausaha merupakan unsur pokok di dalam 

setiap perusahaan. 3 variabel (unsur) utama yang tercakup di 

dalam kepemimpinan: 
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a) Kepemimpinan melibatkan orang lain seperti bawahan 

atau para pengikut. Seorang wirausaha akan berhasil 

apabila dia berhasil memimpin karyawannnya atau 

pembantu-pembantu yang mau bekerja sama dengan dia 

untuk memajukan perusahaan. jadi wirausaha harus 

pandai merangkul dan melibatkan para karyawan dalam 

segala aktivitas perusahaan. untuk melibatkan para 

karyawan ini kemungkinan pemimpinan harus 

menggunakan berbagai cara misalnya memberi hadiah, 

memberi nasehat, member imbalan yang cukup kepada 

karyawan dan sebagainya. 

b) Kepemimpinan menyangkut distribusi kekuasaan. Para 

wirausaha karyawan atau seorang karyawan diangkat 

menjadi pemimpin pada bagian-bagian tertentu. Dalam 

hal ini seorang wirausaha telah membagikan 

kekuasaannya kepada karyawan lain untuk bertindak 

atas nama dia. Selanjutnya segala macam informasi 

sebagai hasil dari pengawasan dan pelaksanaan 

pekerjaan dapat dimonitor oleh pimpinan.  

c) Kepemimpinan menyangkut penanaman pengaruh dalam 

rangka mengarahkan para bawahan. Seorang wirausaha 

tidak hanya mengatakan mempengaruhi karyawan untuk 

berperilaku dan bertindak untuk memajukan 

perusahaan. seorang wirausaha juga harus dapat 

memberi contoh yang baik bagaimana melaksanakan 

pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan. 
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B. Teori, Sifat dan Tipe Kepemimpinan 

Munculnya kepemimpinan berawal dari tiga teori 

(Kartini Kartono, 1983:29) :  

a) Teori genetis, teori menyatakan bahwa pemimpin itu 

sudah ada bakat sejak lahir dan tidak dapat dibuat. Dia 

memang sudah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. 

Teori ini menganut pandangan deterministis artinya 

pandangan yang sudah ditentukan sejak dulu. 

b) Teori sosial, teori ini menyatakan bahwa seorang 

pemimpin tidak dilahirkan akan tetapi seorang calon 

pemimpin dapat  disiapkan dididik dan dibentuk agar dia 

menjadi pemimpin yang hebat kemudian hari. Setiap 

orang bisa menjadi pemimpin melalui pendidikan dan 

dorongan berbagai pihak. 

c) Teori ekologis atau sintetis, teori ini menyatakan bahwa 

seorang akan sukses menjadi pemimpin apabila dia 

memang memiliki bakat-bakat pemimpin. Kemudian 

bakat ini dikembangkan melalui pendidikan dorongan 

dan pengalaman yang akan membentuk pribadi sebagai 

seorang pemimpin. 

Sifat-sifat pemimpin, Ordway Tead mengemukakan 10 

sifat kemungkinan sebagai berikut (Kartini Kartono, 1983:37) :  

a) Energy jasmaniah dan mental. Seorang pemimpin 

memiliki daya tahan keuletan, kekuatan yang luar biasa 

seperti tidak akan pernah habis. Demikian pula 

semangat, juga memotivasi kerja, disiplin, kesabaran, 

daya tahan,kemauan yang luar biasa untuk mengatasi 

semua permasalahan. 
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b) Kesadaran akan tujuan dan arah. Ia memiliki keyakinan 

akan kebenaran dan kegunaan dalam mencapai tujuan 

yang terarah. 

c) Antusiasme. Dia yakin bahwa tujuan yang hendak dicapai 

akan memberikan harapan sukses dan membangkitkan 

semangat optimisme dalam bekerja. 

d) Keramahan dan kecintaan. Sifat ramah mempunyai 

kebaikan dalam mempengaruhi orang lain sehingga 

menimbulkan kasih sayang, simpati yang tulus, diikuti 

dengan kesediaan berkorban kesuksesan perusahaan. 

e) Integritas. Seorang pemimpin mempunyai perasaan 

sejiwa dan senasib sepenanggungan dengan para 

karyawannya dalam menjalankan perusahaan. integritas 

pribadi dan rumah tangga pemimpin merupakan 

tauladan yang dapat dicontoh oleh karyawannya. 

f) Penguasaan teknis. Agar mempunyai wibawa terhadap 

bawahan maka dia harus menguasi sesuatu pengetahuan 

atau keterampilan teknis. 

g) Ketegasan dalam mengambil keputusan. Dia harus 

memiliki kecerdasan dalam mengambil keputusan 

sehingga dia mampu meyakinkan bawahan, dan 

mendukung kebijakan yang telah diambil dalam 

pelaksanaannya. 

h) Kecerdasan. Seorang pemimpin harus mampu melihat 

dan memahami sebab dan akibat dari suatu gejala, cepat 

menemukan jalan keluar dan mengatasi dengan cara 

yang efektif. 

i) Keterampilan mengajar (teaching skill). Skill pemimpin 

atau wirausaha adalah seorang guru yang mampu 
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mendidik, mengarahkan, memotivasi karyawannya untuk 

berbuat sesuatu yang menguntungkan perusahaan. dia 

harus mengatur pelatihan-pelatihan, mengawasi 

pekerjaan rutin sehari-hari dan mengevaluasi pekerjaan 

karyawan. 

j) Kepercayaan (Faith). Jika seorang pemimpin disenangi 

oleh bawahan maka akan muncul kepecayaan dari 

bawahan terhadap pemimpin. Kepercayaan bawahan ini 

akan memunculkan sikap rela berjuang, melaksanakan 

perintah, disiplin dalam bekerja untuk menjalankan roda 

perusahaan. 

Dalam hal memberikan perintah, seorang pemimpin harus 

menyampaikan perintah secara jelas dalam bentuk lisan maupun 

tertulis. Perintah dalam bentuk tertulis adalah lebih baik jika 

perintah itu ditujukan untuk banyak orang. Seandainya 

pemimpin mengamati gejala-gejala yang kurang sehat dalam 

perusahaan atau memperoleh informasi tentang isu-isu yang 

berkembang antar karyawan maka pemimpin harus cepat 

mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang layak 

dipercaya. Isu tersebut harus cepat dibicarakan dan di atasi, agar 

tidak berkembang menjadi sumber-sumber kegelisahan para 

karyawan. 

Beberapa tipe kepemimpinan yang dikenal adalah sebagai 

berikut : (Kartini kartono, 1983:69) 

a) Pemimpin kharismatik merupakan  kekuatan energi, 

daya tarik yang luar biasa yang akan diikuti oleh para 

pengikutnya. Pemimpin ini mempunyai keistimewaan 

tertentu misalnya mempunyai kekuatan gaib, manusia 

super, berani dan sebagainya. 
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b) Tipe paternalistis bersikap melindungi bawahan sebagai 

seorang bapak atau sebagai seorang ibu yang penuh 

kasih sayang. Pemimpin tipe ini kurang memberikan 

kesempatan kepada karyawan untuk berinisiatif dan 

mengambil keputusan. 

c) Tipe militeristis banyak menggunakan system perintah, 

system komando dari atasan ke bawahan sifatnya keras 

sangat otoriter, menghendaki bawahan agar selalu patuh, 

penuh acara formalitas.  

d) Tipe otokratis berdasarkan kepada kekuasaan dan 

paksaan yang mutlak harus dipatuhi. Pemimpinnya 

selalu berperan sebagai pemain tunggal, dia menjadi raja. 

Setiap ditetapkan tanpa konsultasi, kekuasaan sangat 

absolute. 

e) Tipe laissez faire. Ini membiarkan bawahan berbuat 

semuanya sendiri semua pekerjaan dan tanggungjawab 

dilakukan oleh bawahan. Pemimpinnya hanya 

merupakan symbol yang tidak memiliki keterampilan. 

Jabatan pemimpin diperoleh dengan jalan yang tidak 

benar mungkin melalui nepotisme. Pemimpin ini tidak 

berwibawa, tidak mampu mengawasi karyawan tidak 

mampu mengkoordinasi, suasana kerja tidak kooperatif. 

f) Tipe populastis ini mampu menjadi pemimpin rakyat. Dia 

berpegangpada nilai-nilai masyarakat tradisional. 

g) Pemimpin tipe administratif ialah pemimpin yang 

mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi 

secara efektif. Dengan kepemimpinan administrative 

diharapkan muncul perkembangan teknis, manajemen 

modern dan perkembangan sosial. 
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h) Tipe kepemimpinan demokratis berorientasi pada 

manusia dan memberikan bimbingan kepada 

pengikutnya. Tipe ini menekankan pada rasa 

tanggungjawab dan kerjasama yang baik antar karyawan. 

Kekuatan organisasi tipe demokratis terletak pada 

partisipasi aktif dari setiap karyawan. 

 

C. Keterampilan Kepemimpinan 

Keterampilan kepemimpinan (leadership skills) terdapay 

tiga macam yaitu : (Keith Davis, 1981:127)  

a) Conceptual skills berarti suatu kemampuan yang dimiliki 

oleh seorang pemimpin untuk melaksanakan sesuatu 

pekerjaan. Walaupun seorang wirausaha merupakan 

pemimpin yang dapat menyuruh orang lain mengerjakan 

sesuatu pekerjaan namun dia harus mampu 

melaksanakan sendiri pekerjaan-pekerjaan tertentu. 

Maksudnya dapat melakukan pekerjaan tersebut adalah 

agar dia mampu melaksanakan pengawasan terhadap 

pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya. 

Keterampilan tersebut misalnya keterampilan 

pembukuan keuangan, mengetik, pekerjaan computer 

dasar, menggunakan beberapa alat sederharna dan 

sebagainya. 

b) Human skills berarti kemampuan untuk bekerja sama dan 

membangun tim kerja bersama orang lain-lain. 

c) Keterampilan konsep berarti seorang wirausaha harus 

mampu berpikir dan mengungkapkan pemikirannya 

dalam bentuk model kerangka kerja dan konsep-konsep 

lain dalam memudahkan pekerjaan.  
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Pandangan lain menyatakan bahwa skills yang 

diperlukan dalam entrepreneurship dapat diklasifikasikan dalam 

tiga hal” 

1. Techinal Skills seperti : 

 Menulis, ini diperlukan untuk mencatat apa yang perlu 

dicatat, dan dijadikan dokumen perusahaan yang 

mungkin diperlukan pada  kesempatan berikutnya. Atau 

keterampilan menulis diperlukan guna membuat sebuah 

memo yang menarik dalam berhubungan dengan pihak 

lain, apakah dengan karyawan ataupun dengan pihak 

eksternal atau pada seluruh stakeholder bisnis. 

 Komunikasi lisan, jelas sangat penting buat bicara, 

meyakinkan, negoisasi dengan pihak lain dan menjalin 

networking. 

 Menguasai lingkungan, baik lingkungan internal 

perusahaan seperti dengan karyawan maupun 

lingkungan eksternal dengan pihak pemasok, saingan, 

lingkungan sekitar lokasi perusahaan. 

 Business management, harus menguasai berbagai 

pengetahuan tentang manajemen bisnis, bagaimana 

menggerakan orang-orang, memotivasi, seni memimpin, 

mengatasi konflik dalam organisasi, manajemen 

marketing, finance dan sebagainya. 

 Teknologi, ini mencakup berbagai teknologi untuk 

keperluan proses produksi, teknologi komunikasi, 

computer, peralatan kantor dan sebagainya. 
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 Hubungan antar manusia, harus dijalin hubungan 

harmonis dengan seluruh lapisan karyawan dan dengan 

pihak luar perusahaan. 

 Listening, seorang wirausaha harus mau mendengar dan 

mampu menterjemahkan apa yang didengar baik dari 

karyawan maupun pihak luar. 

 Mampu menyusun organisasi, ini penting misalnya pada 

saat kapan diperlukan membentuk sebuah tim 

kerjasama, system control, kapan perlu menambah 

karyawan, ataupun melakukan “downsizing” 

(perampingan organisasi). 

 Membangun jaringan kerja (networking), sekarang ini 

ada kecenderungan dunia usaha tidak lagi bersaingan, 

akan tetapi satu sama lain saling menguntungkan 

 Membimbing, seorang wirausaha harus mampu 

membimbing karyawan agar dapat melakukan pekerjaan 

sesuai dengan yang dikehendaki, jika perlu sanggup 

memberi contoh.  

 Membangun tim, ini diperlukan untuk meningkatkan 

efisiensi dan percepatan pencapaian tujuan organisasi. 

Tim juga perlu guna membangun kebersaman yang 

kompak dalam organisasi.  

2. Business Managements Skils ; 

 Merencanakan, seorang wirausaha harus mampu 

membuat rencana baik global maupun detail. Apabila 

dibuat rencana global, bisa pula dielaborasi oleh 

karyawan dalam langkah-langkah yang lebih rinci. 
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 Membuat keputusan, berdasarkan data atau informasi 

yang terkumpul seorang wirausahawan harus mampu 

secara cepat dan tepat mengambil keputusan, agar jalan 

usahanya tidak goyang dalam keragu-raguan. 

 Human relations, harus sopan, supel, penuh etika 

berhubungan dengan orang lain. 

 Marketing, mengetahui pasar sasaran, strategi marketing 

yang tepat untuk mencapai target market yang telah 

ditetapkan serta mampu mencari/mengumpulkan 

informasi sebagai bahan pengambilan keputusan. 

 Finance memiliki keterampilan mencari sumber modal 

jangka panjang ataupun jangka pendek, mampu 

membuat ramalan keberhasilan investasi dengan melihat 

peluang-peluang yang ada ataupun menciptakan peluang 

baru. 

 Accounting, memiliki keterampilan mencatat, membaca 

penerimaan dan pengeluaran keuangan, menghitung 

efisiensi dan sebagainya. 

 Kontrol mampu mengawasi segala kegiatan dalam bisnis, 

baik dalam bidang keuangan, kegiatan karyawan dalam 

pekerjaan sehari-hari. 

 Negotiation memiliki keterampilan berunding, rapat, 

tawar menawar, loby sehingga menghasilkan sesuatu 

yang bermanfaat bagi bisnisnya. 

 Managing growth pada saat pertumbuhan bisnis, harus 

mampu memimpin perkembangan bisnis, menciptakan 

taktik dan strategi jitu menuju perkembangan yang 
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feasible sehingga tidak salah arah yang mengakibatkan 

kerugian. 

3. Personal entrepreneurial skills ; 

 Disiplin, tetap berpijak pada landasan disiplin, tidak lupa 

daratan, tidak lengah. 

 Mengambil risiko, terampil meramal risiko dan antisipasi 

risiko. Namun tidak takut menghadapi risiko karena 

sudah diperhitungkan dengan menganalisis fakta dan 

data yang ada, sehingga sampai pada satu keputusan. 

 Inovasi, memiliki keterampilan menggunakan bidang 

bisnis, organisasi, finansial, operasional dan sebagainya.  

 Terdapat dalam pekerjaan, mampu memberi contoh 

bagaimana bekerja yang baik, bagaimana cara melakukan 

pekerjaan.visionary leader memiliki kesempatanya untuk 

mempengaruhi orang lain. Ada perbedaan antara power 

authority sedangkan power adalah kekuasaan yang 

dimiliki oleh pemimpin yang didasarkan kepada 

kepribadian, kegiatan dan situasi. 

 Kita mengenal pula istilah politik. Politik adalah 

berhubungan dengan cara bagaimana seorang pemimpin 

memperoleh keuasaan (power). Politik ini penting untuk 

melanggengkan agar pemimpin tetap berada pada tampuk 

kekuasaannya dan mengatur suasana agar tetap berada pada 

situasi selalu menunjang keberlangsungannya kepemimpinan 

seseorang. Politik berhubungan dengan menjaga keseimbangan 

power di masyarakat dengan cara melakukan tawar menawar, 

membuat benteng-benteng kelompok dan berbagai kegiatan 

lainnya untuk menjaga kestabilan kekuasaan. Ada beberapa tipe 

kekuasaan : 
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1. Personal power, juga disebut referent power atau 

charismatic power yaitu power yang melekat pada 

peribadi pemimpin. Kemampuan pemimpin untuk 

mempengaruhi pengikutnya sangat tergantung pada 

kepribadian pemimpin tersebut. Pemimpin ini sepertinya 

mempunyai daya tarik atau magnet untuk menarik 

pengikutnya.para pengikut secara emosional melekat 

kepada pemimpin. 

2. Legitimate power adalah kekuasaan yang dating karena 

pengangkatan dari institusi yang lebih tinggi seorang 

kepala bagian pada sebuah perusahaan secara sah 

diangkat oleh surat keputusan pimpinan perusahaan. 

3. Export power, adalah kekuasaan yang diperoleh oleh 

pemimpin karena dia mempunyai pengetahuan dan 

keistimewaan tertentu. Hal ini sangat dipengaruhi oleh 

pendidikan pemimpin, pelatihan, pengalaman dan 

sebagainya.  

4. Political power berasal dari menunjukkan kelompok. 

Pemimpin ini mampu bekerja sama dengan kelompok-

kelompok dalam masyarakat sehingga mengangkat dia 

menjadi pemimpin. 

 

D. Power dalam Hubungan Bisnis 

 Dalam hubungan bisnis antara produsen dan distributor 

antara pimpinan dan karyawan ada berbagai bentuk power yang 

digunakan antara lain: (Philip Kotler, 1997:152). 

Coercive Power (kekuasaan memaksa). Kekuasaan ini 

digunakan oleh produsen untuk memaksa distributor atau 

perantara agar dapat bekerja sama dengan baik. Kadang-kadang 
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perantara sangat tergantung kehidupan bisnisnya dari produsen. 

Akan tetapi, adakalanya produsen tergantung kepada 

distributor. 

Reward power (kekuasaan penghargaan). Dalam 

hubungan ini ada penghargaan yang diberikan kepada para 

perantara ataupun karyawan oleh pihak pimpinan. Jika muncul 

perilaku tertentu yang dikehendaki oleh pimpinan atau oleh 

produsen maka diberikan penghargan tersebut. 

Legitimate power, dalam hal ini ada semacam kontrak 

formal yang diikuti oleh perantara atau distributor. Antara 

produsen dan distributor memiliki kekuatan yang sah 

merupakan hak dan kewajibannya masing-masing. 

Expert power (kekuasaan ahli). Dalam hal ini pimpinan 

atau pun produsen memiliki keahlian tertentu yang diakui atau 

disegani oleh pihak lain. Ini merupakan bentuk kekuasaan yang 

efektif untuk memaksa orang lain mau bekerja sama. 

Referent power (kekuasaan referen). Dalam hal ini 

produsen sangat dihormati oleh perantara dan perantara merasa 

bangga diajak kerjasama oleh produsen karena produsen ini 

memiliki wibawa dan nama baik yang cukup terkenal. 

 Dalam rangka hubungan bisnis sering kali digunakan 

pendorong yang positif untuk mengajak orang mau bekerja sama 

seperti memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi kepada 

perantara, memberikan hadiah, memberikan bantuan fasilitas 

promosi, membantu penataan barang (display) dan kontes 

penjualan. Namun kadang-kadang digunakan pula sangsi yang 

bersifat negative terhadap perantara misalnya memperkecil 

tingkat keuntungan perantara, memperlambat pengiriman 

barang, memutuskan hubungan kerja. 
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E. Fokus Kepemimpinan 

 Pimpinan puncak berada pada hirarki paling tinggi pada 

sebuah organisasi. Di bawah itu masih banyak pemimpin tingkat 

menengah dan tingkat bawah yang juga sangat penting 

peranannya dalam organisasi. Kepemimpinan yang paling sulit 

sekaligus paling signifikan peranannya, justru pada saat 

seseorang berada di tengah, dalam hirarki organisasi, pemimpin 

dalam posisi demikian memiliki bos,majikan, atasan di atas, anak 

buah di tingkat bawah, sekaligus kolega posisi yang sejajar. 

Seorang pemimpin berada di tengah harus dapat memimpin ke 

tiga arah. (Maxwell dalam SWA, Des.06-Jan.07). 

Pemimpin yang baik adalah pemimpin tiga arah ia berusaha 

memimpin ke atas (lead up, yaitu mempengaruhi pemimpinnya, 

dan meringankan beban atasan). Dia juga memimpin ke samping, 

lead across, yaitu membantu koleganya untuk mencapai hal 

produktif, dan memperoleh rasa saling hormat. Dan seterusnya 

memimpin ke bawah, lead down yaitu membantu anak buah 

untuk menggali potensinya menjadi contoh peran yang kuat dan 

membantu orang lain untuk bergabung demi meraih tujuan yang 

lebih tinggi dalam hal ini tugas pemimpin tidak terbatas pada 

memimpin anak buah, tapi juga ke samping dan ke atas. 

Pemimpin yang tidak baik akan bermain peran yang 

menguntungkan diri sendiri, dengan cara menginjak ke bawah, 

menyikut ke samping dan menjilat ke atas. Dia maju dengan 

melalui penderitaan orang lain, merugikan pihak lain, biasanya 

kesuksesan dan perilaku semacam ini tidak akan bertahan lama, 

yang bersangkutan akan jatuh dengan sendirinya.  
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Kepemimpinan juga merupakan sebuah perjalanan 

pembelajaran. Pengalaman menjadi seorang pemimpin 

membutuhkan cara berpikir yang baru, keahlian baru dan 

kebiasaan baru. Semakin tinggi posisi seseorang, makin besar 

tanggungjawab, makin besar dampak potensialnya. 

Seorang pemimpin yang baik tidak akan berkompetisi 

dengan koleganya melainkan bekerjasama, hindarkan politik 

kotor, isu murahan, tapi gunakan diplomasi, munculkan ide-ide 

cemerlang, dan hargai teman. Nanti yang terbaik akan menang. 

Pemimpin yang berhasil akan selalu mengedepankan kerjasama 

dalam satu tim, bukan semuanya dikerjakan sendiri, atau semua 

bergantung kepada pemimpin, tidak ada delegasi wewenang bagi 

bawahan (one man show). Zimmerer menyatakan pemimpin 

yang baik “building a top management team, not a “one person” 

show. Sifat dan perilaku seorang pemimpin akan mempengaruhi 

budaya organisasi dan iklim organisasi itu sendiri. Inilah yang 

diungkapkan oleh Maxwell dalam (SWA Des.06-jan.07), tipe 

kepemimpinan 360 derajat, yaitu yang mampu memimpin baik 

ke atas, ke samping maupun ke bawah. Pemimpin yang efektif di 

bagian tengah akan memiliki kemungkinan suksesnya lebih 

besar bila ia dipromosikan ke tingkat lebih tinggi, karena dia 

sudah lebih dekat dengan bawahannya, serta diterima oleh 

koleganya. 

 

F. PERILAKU KEPEMIMPINAN  

 Perilaku pemimpin menyangkut dua bidang utama yaitu 

berorientasi pada tugas yang menetapkan sasaran, 

merencanakan dan mencapai sasaran; dan (b) berorientasi pada 

orang, yang memotivasi dan membina hubungan manusiawi. 
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Orientasi tugas. Seorang pemimpin dengan orientasi demikian 

cenderung menunjukkan pola-pola perilaku berikut : 

a) Merumuskan secara jelas peranannya sendiri maupun 

peranan stafnya.  

b) Menetapkan tujuan-ujuan yang sukar tetapi dapat dicapai, 

dan memberitahukan orang-orang apa yang diharapkan 

dari mereka. 

c) Menentukan prosedur-prosedur untuk mengukur 

kemajuan menuju tujuan dan untuk mengukur pencapaian 

tujuan itu, yakni tujuan-tujuan yang dirumuskan secara 

jelas dan khas. 

d) Melaksanakan peranan kepemimpinan secara aktif dalam 

merencanakan, mengarahkan, membimbing, dan 

mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada 

tujuan. 

e) Berminat mencapai peningkatan produktivitas 

 Pemimpin yang kadar orientasi tugasnya rendah 

cenderung menjadi tidak aktif dalam mengarahkan perilaku yang 

berorientasi pada tujuan, seperti perencanaan dan penjadwalan. 

Mereka cenderung bekerja seperti para karyawan lain dan tidak 

membedakan peranan mereka sebagai pemimpin organisasi 

secara jelas. 

Orientasi orang-orang. Orang-orang yang kuat dalam 

orientasi orang cenderung menunjukkan pola-pola berikut ini : 

a) Menunjukkan perhatian atas terpeliharanya keharmonisan 

dalam organisasi dan menghilangkan ketegangan, jika 

timbul. 

b) Menunjukkan perhatian pada orang sebagai manusia dan 

buka sebagai alat produksi saja. 
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c) Menunjukkan pengertian dan rasa hormat pada 

kebutuhan-kebutuhan, tujuan-tujuan, keinginan-keinginan, 

perasaan dan ide-ide karyawan. 

d) Mendirikan komunikasi timbal bailk yang baik dengan staf. 

e) Menerapkan prinsip penekanan-ulang untuk 

meningkatkan prestasi karyawan. Prinsip ini menyatakan 

bahwa perilaku yang tidak diberi imbalan akan berkurang 

dalam frekuensinya. 

f) Mendelegasikan kekuasaan dan tanggungjawab, serta 

mendorong inisiatif. 

g) Mencipakan suatu suasana kerja sama dan gugus kerja 

dalam organisasi. 

h) Pemimpin yang orientasi-orangnya rendah cenderung 

bersikap dingin dalam hubungan dengan karyawan 

mereka, memusatkan perhatian pada prestasi individu dan 

persaingan ketimbang kerja sama, serta tidak 

mendelegasikan kekuasaan dan tanggung jawab.  

 

G. Pendekatan-Pendekatan Kepemimpinan  

Pendekatan sifat (traits). Pendekatan perilaku 

kepemimpinan menganggap bahwa pemimpin yang baik adalah 

dilahirkan dan bkannya diciptakan. Pemimpin yang berhasil 

cendrung memiliki karakteristik-karakteristik berikut ini : 

a) Kecerdasan, termasuk kemampuan menilai dan verbal. 

b) Prestasi di masa lalu dalam bidang pendidikan dan 

olahraga. 

c) Kematangan dan stabilitas emosional. 

d) Ketergantungan, ketekunan, dan dorongan untuk 

mencapai prestasi yang berkesinambungan. 
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e) Keterampilan untuk berprestasi secara sosial dan 

beradaptasi dengan berbagai kelompok.  

f) Keinginan untuk menggapai status dan posisi sosial 

ekonomi. 

Pendekatan situasi (situasional) kepemimpinan. 

Penekanan kepemimpinan telah bergeser dari pendekatan sifat 

(tarits) ke pendekatan situasi. Pendekatan situasi kepemimpinan 

yang lebih modern didasarkan pada asumsi bahwa semua contoh 

kepemimpinan yang berhasil agak berbeda dan membutuhkan 

kombinasi yang unik dari pemimpin, pengikut, dan situasi 

kepemimpinan. Interaksi ini umumnya diungkapkan dalam 

rumusan SL = f (L,F,S). dalam rumusan ini, SL adalah 

kepemimpinan yang berhasil, f adalah fungsi dari, dan L,S, dan F 

adalah pemimpin, pengikut, dan situasi. Terjemahan dari 

rumusan ini adalah bahwa kepemimpinan yang berhasil adalah 

fungsi dari pemimpin, pengikut, dan situasi.  Dengan kata lain, 

pemimpin, pengikut, dan situasi harus sesuai satu dengan 

lainnya jika usaha kepemimpinan diharapkan untuk berhasil. 

Wirausahawan yang menunjukkan perilaku kepemimpinan lebih 

demokratis dinamakan kepemimpinan yang dipusatkan pada 

bawahan, sementara wirausahawan yang menunjukkan perilaku 

kepemimpinan lebih otokratis dinamakan kepemimpinan yang 

dipusatkan pada atasan. Tiga faktor atau kekuatan utama yang 

mempengaruhi penentuan wirausahawan tentang perilaku 

kepemimpinan mana yang akan digunakan untuk membuat 

keputusan adalah : 

Kekuatan-kekuatan dalam diri wirausahawan. 

Wirausahawan hendaknya mengetahui empat kekuatan dalam 

diri mereka yang akan mempengaruhi ketetapan hati mereka 
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tentang bagaimana membuat keputusan sebagai seorang 

pemimpin.kekuatan pertama adalah nilai-nilai wirausahawan, 

seperti arti penting efisiensi organisasional bagi wirausahawan, 

pertumbuhan pribadi, pertumbuhan bawahan, dan laba 

perusahaan. contoh, jika pertumbuhan bawahan dinilai sangat 

tinggi, seorang wirausahawan mungkin ingin memberikan 

pengalaman  pembuatan keputusan kepada anggota-anggota 

kelompok, bahkan walaupun wirausahawan sendiri bisa 

membuat keputusan yang sama yang jauh lebih cepat dan efisien.  

Kekuatan kedua adalah derajat kepercayaan 

wirausahawan pada bawahan. Pada umumnya, semakin percaya 

seorang wirausahawan pada bawahan, semakin besar 

kemungkinan corak pembuatan keputusan dari wirausahawan 

akan bersifat demokratis atau dipusatkan pada bawahan. 

Demikian pula sebaliknya, semakin kurang percaya 

wiarausahawan pada bawahan semakin besar corak pembuatan 

keputusan akan bersifat otokratis atau dipusatkan pada atasan. 

Kekuatan ketiga adalah kekuatan pemimpin dari 

wirausahawan itu sendiri. Beberapa wirausahawan lebih efektif 

dalam memberikan perintah-perintah daripada pemimpin suatu 

kelompok,pembahasan demikian pula sebaliknya. Seorang 

wirausahawan harus mampu mengetahui kekuatan 

kepemimpinannya dan mempergunakannya. 

Kekuatan keempat adalah toleransi terhadap 

kemenduaan (ambiguity). Ketika seorang wirausahawan 

bergerak dari corak pembuatan keputusan yang dipusatkan pada 

atasan ke corak pembuatan keputusan yang dipusatkan pada 

bawahan, dia mungkin akan kehilangan beberapa kepastian 

mengenai bagaimana suatu masalah hendaknya dipecahkan. Jika 
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penurunan kepastian ini mengganggu bagi seorang 

wirausahawah, mungkin akan sangat sulit bagi seorang 

wirausahawan untuk berhasil sebagai seorang pemimpin yang 

dipusatkan pada bawahan. 

Kekuatan-kekuatan pada bawahan. Seorang 

wirausahawan hendaknya mengetahui kekuatan-kekuatan pada 

bawahan yang mempengaruhi ketepatan ahli dari wirausahawan 

tentang bagaimana membuat keputusan sebagai seorang 

pemimpin. Untuk mengerti bawahan, seorang wirausahawan 

harus ingat bahawa tiap bawahan agak berbeda dan agak sama. 

Suatu pendekatan untuk memutuskan bagaimana memimpin 

semua bawahan adalah tidak mungkin. Akan tetapi, seorang 

wirausahawan mungkin bisa meningkatkan keberhasilannya 

sebagai seorang pemimpin dengan memberikan kebebasan yang 

lebih besar kepada bawahan dalam pembuatan keputusan, 

seperti apa yang disarankan pada berikut ini : 

a) Jika bawahan-bawahan mempunyai kebutuhan saling 

ketergantungan yang relatif tinggi (orang-orang berbeda pada 

tujuan yang mereka inginkan). 

b) Jika bawahan-bawahan mempunyai kesiapan untuk 

menerima tanggung jawab dalam pembuatan keputusan 

(beberapa melihat tanggungjawab tambahan sebagai 

penghargaan bagi kemampuan mereka; yang lainnya melihat 

sebagai “pengalihan beban”). 

c) Jika bawahan-bawahan mempunyai toleransi yang relatif 

tinggi terhadap kemenduaan. (beberapa karyawan memilih 

untuk mendapatkan pengarahan yang langsung dan jelas; 

yang lainnya memilih bidang kebebasan yang lebih luas). 
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d) Jika bawahan-bawahan tertarik pada masalah dan merasa 

bahwa masalah itu penting. 

e) Jika mereka mengerti dan mengidentifikasi dengan tujuan-

tujuan dari organisasi. 

f) Jika mereka mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang 

dibutuhkan untuk berhubungan dengan masalah. 

g) Jika mereka telah belajar untuk berbagi dalam pembuatan 

keputusan. (Pribadi yang mengaharapkan kepemimpinan 

yang kuat dan yang dengan tiba-tiba dihadapkan dengan 

tuntutan untuk berperan serta dalam dalam pembuatan 

keputusan sering mengeluh dengan pengalaman baru ini. 

Sebaliknya orang-orang yang telah menikmati sejumlah 

kebebasan yang besar mulai kecewa pada atas yang mulai 

membuat keputusan sendirian). 

h) Jika semua karakteristik bawahan tersebut tidak ada dalam 

suatu situasi tertentu, seorang wirausahawan mungkin harus 

bergerak pada corak pendekatan yang lebih otokratis atau 

pendekatan yang dipusatkan pada atasan dalam pembuatan 

keputusan. 

Kekuatan-kekuatan pada situasi atau keadaan. 

Kekuatan yang mempengaruhi ketetapan hati wirausahawan 

tentang bagaimana membuat keputusan sebagai seorang 

pemimpin adalah kekuatan dalam situasi kepemimpinan. 

Kekuatan situasi pertama melibatkan tipe organisasi di mana 

seorang pemimpin bekerja. Faktor-faktor organisasional seperti 

ukuran kelompok kerja dan distribusi geografisnya menjadi 

penting dalam memutuskan bagaimana membuat keputusan 

sebagai seorang pemimpin. Kelompok kerja yang sangat besar 

atau pemisahaan geografis yang sangat luas dari kelompok kerja 
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tersebut bisa membuat corak kepemimpinan yang dipusatkan 

pada bawahan menjadi tidak praktis. 

Faktor lainnya adalah efektifitas anggota-anggota 

kelompok bekerja sama. Untuk tujuan ini, seorang 

wirausahawan harus mengevaluasi isu-isu seperti pengalaman 

kelompk dalam bekerja bersama dan derajat kepercayaan yang 

dimiliki oleh anggota-anggota kelompok dalam kemampuan 

mereka dalam memecahkan masalah dalam suatu kelompok. 

Sebagai aturan umum, seorang wirausahawan hendakya hanya 

memberikan tanggung jawab pembuatan keputusan kepada 

kelompok kerja yang efektif. Kepada situasi ketiga yang 

mempengaruhi masalah yang harus dipecahkan sebelum 

bertindak sebagai seorang pemimipin yang dipusatkan pada 

bawahan, seorang wirausahawan harus yakin bahwa suatu 

kelompok memiliki keahlian yang diperlukan untuk membuat 

keputusan mengenai masalah yang ada. Ketika suatu kelompok 

kehilangan keahlian yang diperlukan untuk memecahkan 

masalah, seorang wirausahawan umurnya akan bergerak 

kekepemimpinan yang lebih dipusatkan pada atasan. Kekuatan 

situasi keempat melibatkan waktu yang sedia dalam membuat 

suatu keputusan. Sebagai suatu garis pedoman umum, semakin 

sedikit waktu yang tersedia bagi pembuatan suatu keputusan, 

semakin tidak peraktis untuk membiarkan suatu kelompok 

membuat keputusan. Biasanya lebih banyak waktu yang 

dibutuhkan oleh kelompok untuk mencapai suatu keputusan 

dibandingkan oleh individu-individu. 
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A. KONDISI ENTREPRENEUSHIP DI NEGARA INDONESIA  

Di Indonesia, masyarakat yang berperan dalam bidang 

entrepreneurship masih terbatas sehingga hal tersebut menjadi 

permasalahan yang cukup serius untuk dipikirkan secara 

bersama terutama oleh pemerintahan. Sejumlah data seperti 

yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya menyatakan bahwa 

masyarakat Indonesia yang melakukan kegiatan 

entrepreneuship baru mencapai 0,2% dari jumlah penduduk 

secara keseluruhan. Fakta empiris tersebut bertolak belakang 

dengan kajian teoritis yang menyatakan bahwa suatu Negara 

akan maju dan berkembang ke arah kemakmuran apabila di 

Negara tersebut jumlah entrepreneurship sekurang-kurangnya 

2% dari jumlah penduduk. Sehingga di Negara indonesai jumlah 

entrepreneurship masih kekurangan sebanyak 4,4 juta lebih. 

04 

PERAN 
ENTREPRENEURSHIP 

DALAM EKONOMI 
KERAKYATAN 

Entrepreneurship telah membuktikan 
secara empiris yang merupakan salah satu 
jenis kegiatan usaha yang relative bertahan 
dalam suatu krisis pada Negara. Selain itu, 
kegiatan entrepreneurship memberikan 
dampak positif pada perkembangan 
perekonomian suatu Negara. 
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Terbatasnya jumlah entrepreneur tersebut tentu pantas 

menjadi keprihatinan bangsa Indonesia. Mengingat, kisah 

kehebatan sebuah bangsa selalu diidentikan oleh kisah heroism 

para entrepreneur-nya. Mereka membangun bisnis dari nol, 

mendedahkan cerita legendaries, dan kemudian menancapkan 

jejak yang amat kokoh dalam sejarah ekonomi dunia. Amerika 

akan selalu dikenang karena memiliki Henry Ford, Bill Gates, 

ataupun lary Page& Sergei Brin (pendiri Geogle). Jepang menjadi 

legenda lontaran kisah Akio Morita (pendiri Sony), Soichiro 

Honda (Honda), dan Konosuke Matshushita (Panasonic).  

Peran alumni perguruan tinggi sebagian besar masih 

memegang prinsip lama, bahwa setelah lulus kuliah yang 

menjadi prioritas pilihan utama adalah bekerja, dan sedikit 

sekali yang terjun ke dalam dunia bisnis untuk menjadi 

wirausaha. Akibatnya, lapangan kerja tidak mampu menampung 

lulusan dan terjadilah deret pengangguran kaum terdidik. Untuk 

itu, harus ada perubahan mindset perguruan tinggi yang 

sebelumnya hendak menciptakan lulusan yang siap kerja, 

menjadi menciptakan lulusan siap berusaha.  Oleh karena itu, 

kekurangan sosok entrepreneur tentunya lambat laun akan 

teratasi jika sistem pendidikan kita berhasil direorientasikan 

dari pola mendidik untuk menjadi pegawai menjadi 

entrepreneur, dari mengarahkan kita sebagai kuli menjadi 

creator. Untuk itu, pelajaran mengenai entrepreneurship harus 

diperkuat. Peserta didik sebagai sosok yang memiliki keberanian 

mengambil resiko, tajam mencium peluang bisnis, atau memiliki 

kecakapan hidup (life skills). 

  Dalam membantu meningkatkan pertumbuhan 

perekonomian bangsa Indonesia, dilihat dari kegiatan ekonomi 
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makro saja tidak cukup. Kelemahan ekonomi makro hanya 

terfokus pada aspek-aspek secara makro dan mengabaikan 

perekonomian mikro. Padahal, yang menggerakan roda 

perekonomian adalah dengan memperkuat ekonomi mikro. 

Menurut para ahli, ekonomi mikro diyakini sebagai pondasi yang 

kuat dalam system ekonomi kerakyatan dan mendukung 

terhadap peningkatan ekonomi Indonesia.  

Sebagai cara dalam memperkuat ekonomi kerakyatan 

adalah dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada di 

masyarakat dengan melakukan kegiatan usaha (entrepreneur). 

Menurut McClelland dalam Astamoen (2005:11), dalam teorinya 

menyatakan bahwa suatu negara akan mencapai tingkat 

kemakmuran apabila entrepreneur-nya paling sedikt 2% dari 

total jumlah penduduknya. Dengan perhitungan angka 2% 

menurut McClelland tersebut, sebagai perumpaman kalau 

jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012 diproyeksikan 245 

juta jiwa, setidaknya diperlukan lebih dari 4,9 juta entrepreneur-

baik dalam skala besar, maupun usaha kecil dan menengah. 

Artinya, diperkirakan Indonesia masih kekurangan 4,4 juta lebih, 

atau keberadaannya baru sekitar 0,2% yang bergerak di dunia 

entrepreneur.  

Sebagai contoh pada tahun 1993 saja, di Amerika Serikat 

yang penduduknya 280 juta orang terdapat lebih dari 6 juta 

pelaku bisnis, atau 2,14% dari seluruh penduduknya. Itupun 

belum termasuk pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. 

Karena itulah AS menjadi Negara makmur dan mereka menyebut 

entrepreneur sebagai pahlawan (an entrepreneur is a hero). oleh 

karena itu dalam meningkatkan kekuatan ekonomi kerakyatan 

bangsa dan Negara Indonesia salah satunya dengan cara 
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menumbuhkembangkan entrepreneurship, karena terbukti baik 

secara teoritis maupun empiris menjadi penggerak roda 

perekonomian terutama dalam meningkatkan perekonomian 

rakyat. 

 

B. Pentingnya Enterpreneurship  

Pengertian entrepreneurship dewasa ini menjadi popular 

di berbagai negara, terutama di kalangan para mahasiswa yang 

mempelajari ilmu ekonomi dan manajemen. Situasi sebelumnya 

tidaklah demikian. Sebelum tahuan 1960, kebanyakan ahli 

ekonomi memang memahami arti penting entrepreneurship, 

tetapi selama dekade berikutnya, mereka cenderung 

meremehkannya. 

Perhatian mereka yang demikian dipusatkan kepada 

perusahaan-perusahaan besar, menyebabkan pudarnya fakta 

bahwa kebanyakan pekerjaan-pekerjaan baru sesungguhnya 

diciptakan oleh perusahaan-perusahaan baru yang lebh kecil. Di 

samping itu fungsi sang entrepreneur mengorganisasikan 

sumber-sumber produktif baru guna mengekspansi suplai 

dianggap kurang begitu penting. 

Pada masa itu, mahzab ekonomi dominan terutama 

mementingkan upaya memanaj permintaan konsumen. Pada 

tahun 1970, suasana kembali berubah, ilmu ekonomi yang 

terutama menitikberatkan kepada permintaan konsumen, tidak 

mampu mencagah inflasi yang konstan terjadi selama dekade 

tersebut. Para ahli ekonomi mulai risau sehubungan dengan 

fakta bawa produktivitas di Amerika Serikat meningkat dengan 

tingkatan lebih rendah dibandingkan dengan keadaan 
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sebelumnya dari 2% hingga 3% per tahun pada tahun 1950 dan 

tahun 1960, sampai mendekati titik 0%. 

Hal tersebut menyebabkan para ahli ekonomi lebih 

memperhatikan suplai barang-barang dan jasa-jasa bidang 

entrepreneur dan Amerika makin kurang memperhatikan upaya 

apa yang memanaje pemerintaan akan barang-barang dan jasa-

jasa tersebut. 

Pertumbuhan yang menyusut, menyebabkan orang lebih 

memperhatikan sektor-sektor perekonomian yang menunjukan 

pertumbuhan cepat, yakni bidang : servis medical-elektronika-

robotic-enjiniring genetika- dan bidang-bidang lain. Mereka 

semuanya merupakan industri-industri “high-tech” di mana 

banyak perusahaan merupakan usaha kecil (small start-up) yang 

didirikan oleh orang-orang yang ingin mengubah dunia dengan 

kata lain oleh para entrepreneur. 

George Gilder menyebutkan sebagai : “… kreativitas 

heroic entrepreneur”. (Catatan : start-up adalah sebuah 

perusahaan yang didirikan oleh para individu yang berkeinginan 

untuk mengubah lingkungan industri tertentu, melalui 

introduksi produk-produk baru, atau proses produksi baru). 

 

C. Peran Entrepreneuship dalam Pertumbuhan 

Ekonomi 

Salah satu alasan mengapa para ahli ekonomi mulai 

memberikan perhatian mereka kepada perusahaan-perusahaan 

kecil adalah bahwa mereka menciptakan bagian terbesar dari 

pekerjaan-pekerjaan baru di dalam perekonomian Amerika 

Serikat. 
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Seorang periset dari Amerika Serikat yang bernama 

David Birch telah memberikan estimasi bahwa di Amerika 

Serikat lebih dari 4/5 dari semua peluang kerja muncul dari 

lingkungan perusahaan-perusahaan kecil. Tetapi segera 

dikatakan pula oleh Birch bahwa tidak semua perusahaan kecil 

merupakan pencipta pekerjaan (job Creator).Yang menciptakan 

pekerjaan justru merupakan perusahaan-perusahaan yang 

relative muda, yang memulai usaha, berkembang dengan cepat 

pada masa-masa awal perusahaan mereka. 

Peranan entrepreneurship dalam pengambangan 

ekonomi, bukan sekedar mencakup upaya peningkatan output 

dan pendapatan per kapita; ia meliputi upaya menimbulkan 

perubahan pada struktur bisnis dan masyarakat. Perubahan 

tersebut diikuti oleh pertumbuhan dan output yang mengangkat, 

yang memungkinkan lebih banyak hasil dapat dibagikan antara 

berbagai peserta (partisipan). 

Apa saja dalam bidang tertentu, memfasilitasi perubahan 

pengembangan yang diperlukan? Salah satu teori tentang 

pertumbuhan ekonomi menekankan inovasi sebagai kunci, 

bukan saja dalam hal mengembangkan produk-produk atau 

servis-servis baru untuk pasar, tetatpi pula dalam hal 

menstimulasi minat orang untuk berinvestasi dalam usaha-usaha 

baru yang diciptakan. 

Investasi baru tersebut baik memepengaruhi sisi 

permintaan maupun penawaran dari persamaan-persamaan 

pertumbuhan: modal baru, yang diciptakan mengekspensi 

kapasitas pertumbuhan (sisi penawaran) dan pengeluaran baru 

yang merupakan hasilnya, memanfaatkan kapasitas dan output 

baru tersebut (sisi permintaan). 
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Tatapi, sekalipun pentingnya arti investasi serta inovasi 

dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah, pemahaman 

secukupnya tentang apa yang dinamakan proses evolusi produk, 

belum ada. Hal tersebut adalah proses melalui apa inovasi 

perkembangan dan menjadi komersial melalui aktivitas 

entrepreneurial yang kemudian menstimulasi pertumbuhan 

ekonomi. 

Apapun proses evolusi produk tersebut digambarkan 

berupa sebuah “tanduk” (Cormucopia), yang dalam pandangan 

orang Barat merupakan simbol untuk kelimpahan (The 

Traditional Symbol of Abudance). Ia dimulai dengan pengetahuan 

dalam ilmu pengetahuan, termodinamika, mekanika benda-

benda cair, elektronika, dan teknologi, dan ia berakhir dengan 

produk-produk atau servis yang tersedia, untuk dibeli di pasar. 

Adapum titik kritikal dalam proses evolusi produk adalah 

interaksi antara pengetahuan dan sebuah kebutuhan sosial yang 

diketahui, dan mengawali fase pengembangan produk. titik ini 

yang dinamakan “sintesis iterative”, seringkali mengalami 

kegagalan untuk berkembang hingga sebuah inovasi yang dapat 

dipasarkan. 

Inovasi tersebut sudah tentu dapat mencapai derajat 

keunikan yang berbeda-beda. Seperti ditunjukan pada gambar 

kita. Kebanyakan inovasi yang diintroduksi di pasar bersifat 

umum (ordinary),  maksudnya yang tidak terlampau unik, atau 

kurang mengandung unsur teknologi. Sepeti dapat diduga 

sebelumnya, hanya terdapat sedikit inovasi teknologi yang 

besifat revolusioner, dimana terlihat bahwa jumlah inovasi 

aktual makin menyusut, sewaktu teknologi yang terlibat di 

dalamnya meningkat. Terlepas dari tingkat keunikannya atau 
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teknologinya, masing-masing inovasi (terutama kedua macam 

tipe yang terakhir) berkembang sehingga tahapan komersialisme 

melalui salah satu di antara ketiga macam mekanisme yakni: 

pemerintah-interpreneurship-enterpreneurship. 

Dampak kewirausahaan terhadap peningkatan 

kegiatan perekonomian Sejumlah penelitian telah 

membuktikan bahwa kontirbusi kewirausahaan dalam 

mendukung terhadap peningkatan ekonomi rakyat ditunjukan 

oleh Titisari dan Trimurti (2005) hasil penelitian menyebutkan 

bahwa keberhasilan suatu usaha didukung oleh aspek jiwa 

wirausaha sebesar 85%, oleh karena itu hal ini harus mendapat 

dukungan atau pembinaan yang lebih baik untuk mencapai 

tingkat keberhasilan mereka dalam rangka mendukung 

pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan tentunya ini pada 

akhirnya akan meningkatkan PDRB. Menurut tambupolon Peran 

wirausaha memiliki peran penting dalam memperkuat 

perekonomian sebuah bangsa. Hal ini ditunjukan dengan hasil 

penelitian Bank Dunia bahwa kegiatan usaha kecil dan 

menengah mempunyai kontribusi terhadap penyerapan tenaga 

kerja. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja hal ini akan 

menurunkan tingkat pengangguran di masyarakat sehingga akan 

memperkecil angka kemiskinan. Peningkatan jumlah tenaga 

kerja inilah akan mendukung terhadap peningkatan PDRB, 

karena terbukti secara empiris terdapat hubungan antara 

peningkatan jumlah tenaga kerja dengan PDRB. Hasil penelitian 

Bank Dunia dituangkan dalam grafik berikut ini.  
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       Sumber : World Bank dalam Tambupolon  

 

Dampak lainnya dari pertumbuhan peran wirausaha 

dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional : 

1. Menciptakan lapangan pekerjaan. Penelitian-penelitian 

menunjukkan bahwa sektor usaha kecil dan menengah 

memberi kontribusi yang besar bagi lapangan pekerjaan. 

2. Pemanfaatan sumber daya lokal. Memaksimalkan 

pemanfaat bahan mentah local membutuhkan teknologi 

sederhana, dan Negara berkembang dapat melakukan 

“lompatan kodok” untuk maju dengan meniru pengalaman 

Negara maju. 

3. Memproduksi barang setengah jadi bagi perusahaan 

korporat besar.  

4. Memperbesar output. Memberi kontribusi yang sangat 

besar pada output nasional dalam ekonomi rakyat. 

5. Mendorong pengembangan inovasi dan teknologi. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka diambil 

kesimpulan bahwa sektor kewirausahaan terbukti baik secara 

empiris maupun teoritis mendukung pembangunan ekonomi 

rakyat. Oleh karena itu pemerintah dalam 

menumbuhkembangkan entrepreneurship harus mampu menjadi 

partnership bagi para pelaku usaha. Artinya, pemerintah menjadi 

partner dalam dunia usaha terutama untuk kecil dan menengah 

yaitu dengan melakukan pembinaan, pemberdayaan, pendidikan 

dan pelatihan kewirausahaan (dalam bidang usaha mikro, kecil 

dan menengah) serta memberikan bantuan aliran dana (modal) 

dengan system pinjaman yang tidak memberatkan kepada 

masyarakat.   

 Dengan berkembangnya sektor usaha kecil dan 

menengah maka bangsa Indonesia akan memperkuat posisi daya 

saing Indonesia di tingkat internsional. Pengembangan 

kewirausahaan (UMKM) adalah kunci pertumbuhan ekonomi 

dan penciptaan lapangan kerja, untuk itu peran pemerintah 

merupaka kunci keberhasilan dalam mendorong sektor kegiatan 

ini. Dan Pengembangan sektor UMKM adalah kunci 

pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Oleh karan itu 

pemerintah harus dapat :  

 Pemerintah dapat memberi insentif khususnya bagi modal 

awal usaha bagi UMKM  

 Pemerintah memainkan peran penting dalam membangun 

kapasitas UMKM  

 Mempromosikan kebutuhan akan lebih banyak lagi 

wirausaha dan UMKM   
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 Membuka unit unit pelayanan UMKM dalam rangka 

memberi pendidikan dan pelatihan untuk memulai 

UMKM di daerah-daerah 
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Para penulis Muslim semisal Syaiful Alim dan Muhammad 

Syafi'i Antonio memastikan dalam karya mereka bahwa Nabi 

Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam adalah seorang 

wirausahawan. Beliau memiliki berbagai sifat wirausahawan 

handal. Beliau memiliki sifat fat}anah (kecerdasan), siddiq 

(jujur), tablig (komunikatif), dan amanah (terpercaya) (Syaiful 

Alim, 2013:66). Anas bin Malik adalah salah satu contoh sahabat 

terkaya yang dididik oleh Rasul sejak kecil. Anas bin Malik 

menuturkan. “…Sesungguhnya aku tergolong orang Ansar yang 

memiliki kekayaan terbanyak…” (Abu Abdillah al-Bukhari, 

1998:376) “…Sesungguhnya kebunku benar-benar berbuah dua 

kali setahun, tidak ada di negeri ini yang berbuah dua kali 

setahun kecuali kebun ini…”(Abu Nu’aim al-Asfahani, 

1997:267).Penuturan di atas bukanlah datang dengan tiba-tiba 

akan tetapi melalui proses panjang yang dilalui oleh seorang 

Anas bin Malik. Pada kesimpulannya Beliau mendapatkan 

05 

ENTREPRENEURSHIP 
NABI MUHAMMAD 

SAW 

Nabi Muhammad SAW merupakan contoh 
dan teladan yang paling sempurna dalam 
kegiatan entrepreneurship karena nabi 
mengajarkan cara berdagang dengan baik 
dan jujur.  
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pendidikan kewirausahaan Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa 

sallam. 

 

A. Nabi Sebagai Entrepreneur  

Salah satu tempat yang hampir tidak pernah lepas dari 

kehidupan manusia adalah pasar. Pasar dalam ilmu ekonomi 

adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Semua rasul 

yang pernah diutus oleh Allah SWT, untuk membimbing umat 

manusia sepanjang sejarah, termasuk Nabi Muhammad saw, 

adalah orangorang yang selalu keluar masuk pasar, dalam QS 

AlFurqan (25) ayat 7 dijelaskan mereka yang tidak dapat 

memahami dan mengerti keberadaan Muhammad sebagai 

Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa 

berkomentar, dan mereka berkata : mengapa Rasul itu memakan 

makanan dan berjalan dipasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan 

kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberi 

peringatan bersama-sama dengan dia (Rokan, 2013:2). Dalam 

konteks rasul-rasul sebelum Muhammad, Allah SWT berfirman 

dalam surat Al-Furqan ayat 20 : 

 
 

Artinya:. dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu, 

melainkan mereka sungguh memakan makanan dan 

berjalan di pasar-pasar. dan Kami jadikan sebahagian kamu 
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cobaan bagi sebahagian yang lain. maukah kamu bersabar?; 

dan adalah Tuhanmu Maha melihat.  

 

Melalui informasi ayat ini, ternyata semua rasul yang diutus 

oleh Allah SWT kepada ummat manusia disamping mereka 

disebut sebagai manusia biasa juga adalah orang yang 

beraktivitas di pasar-pasar( yamsyuna fi al-aswaq). Diantara 

yang paling banyak dijadikan rujukan ummat islam dewasa ini 

adalah aktivitas nabi Muhammad saw (Departement Agama RI, 

2012:361). Saat tinggal bersama pamannya Abu Thalib, nabi 

sudah bisa mencari uang sendiri, beliau bertugas mengembala 

kambing milik penduduk makkah dengan upah beberapa qiraat, 

dari upah tersebut beliau menyambung hidup. Sebenarnya nabi 

bisa saja terus menumpang kepada sang paman Abu thalib, 

namun beliau ingin meringankan beban pamannya. Beliau ingin 

mandiri, tak ingin hanya berpangku tangan saja, dari sinilah 

mentalitas berwirausaha beliau mulai tertempa, bahkan dalam 

satu riwayat Nabi pernah bersabda: 

 
artinya : Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah 

bercerita kepada kami Al Laits dari Yunus dari Ibnu Sihab 
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dari Abu Salamah bin 'Abdur Rahman bahwa Jabir bin 

'Abdullah radliallahu 'anhuma berkata; "Kami pernah 

bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memetik 

akar pohon (al-arak, biasanya untuk siwak) dan saat itu 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Petiklah 

yang berwarna hitam karena ia yang paling baik". Mereka 

bertanya; "Apakah baginda dahulu mengembala kambing?". 

Beliau menjawab: "Tidak ada seorang Nabi pun melainkan 

dia pernah mengembala kambing ."  

 

 Keberanian beliau untuk mengembala kambing, 

menunjukkan bahwa beliau merupakan seorang yang mandiri 

dan tangguh. Beliau tidak suka berlama-lama dalam tanggungan 

pamannya, beliau ingin menemukan jalan sendiri untuk 

menghidupi dirinya, maka dalam usia yang muda ini beliau mulai 

menampakkan langkah untuk menjadi entrepreneur (Malahayati, 

2010:21-22). Nabi mulai belajar berdagang sejak usia dua belas 

tahun, sang paman mengajak beliau ke negeri Syam untuk ikut 

berdagang. Di sini jiwa entrepreneurship-nya mulai terasah, 

beliau dan sang paman melakukan perjalanan bisnis ke beberapa 

Negara, yaitu, syiria, Jordan, dan libanon. Nabi cukup cerdas 

untuk menangkap bahwa peluang bisnis yag berkembang 

dengan pesat disana adalah perdagangan. Sebab tanah kota 

mekah secara geologis cukup keras sehingga sulit untuk 

bercocok tanam. Maka, peluang menjadi pengusaha menjadi 

lebih besar daripada menjadi petani, kejelihan inilah yang 

membuat nabi menekuni bidang perdagangan.  

Sebenarnya tak heran jika dalam diri nabi Muhammad 

bergelora jiwa bisnis, sebab latar belakang keluarga beliau 
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sendiri sebenarnya adalah pebisnis, bukan sekedar pebisnis 

biasa, namun juga pebisnis kuat dan sukses, sejarah mencatat, 

empat orang putra Abdul Manaf (kakek kakeknya) adalah 

pemegang izin kunjungan dan jaminan keamanan dari para 

penguasa dari Negara-negara tetangga, seperti Syiria, Irak, 

Yaman dan Ethiopia, mereka dapat membawa kafilah-kafilah 

bisnisnya ke berbagai Negara tersebut secara aman dan lancar. 

Sebagai anak muda yang baik, lembut, dan memiliki harga diri 

yang tinggi, beliau tidak suka berlama-lama dalam tanggungan 

orang lain, walau orang lain tersebut adalah kerabat beliau 

sendiri, beliau pun mulai berdagang, dimulai dari perdagangan 

yang sederhana, seperti membeli barang-barang di pasar lalu 

menjualnya secara eceran pada masyarakat mekah. Dalam 

membangun bisnis, beliau bukan hanya memenuhi kebutuhan 

atau mencari keuntungan finansial saja, beliau juga berusaha 

untuk membangun citra positif dimata pemodal, agen dan 

konsumen.  

Pada usia 17-20 tahun, muhammad mengalami masa-masa 

tersulit untuk menjalankan usaha bisnisnya, beliau harus 

bersaing dengan pemain-pemain bisnis senior ditingkat regional, 

di sinilah ketangguhan dan keseriusan beliau diuji. Mitra-mitra 

kerja nabi Muhammad mengakui bahwa beliau adalah orang 

yang jujur dan professional. Beliau cukup matang dan lurus 

dalam perhitungan-perhitungannya. Hal inilah yang kemudian 

menumbuhkan kepercayaan khadijah, wanita konglomerat 

terkenal di mekah,utntuk menjalin kerjasama bisnis (Rokan, 

2013:7). Untuk pertama kalinya Muhammad memimpin kafilah 

atau misi dagang menyusuri jalur perdagangan utama yaman 

syam melalui madyan,wadil qura, dan banyak tempat lain yang 
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pernah ditempuhnya saat kecil. Selama perjalanan, Muhammad 

dibantu oleh seorang budak perempuan khadijah yaitu 

maysarah. Maysarah inilah yang menjadi saksi kejujuran nabi 

Muhammad dalam berdagang, dalam ekspedisi ini beliau dan tim 

berhasil meraup untung besar, dan keuntungan yang diraup oleh 

nabi Muhammad lebih besar ketimbang pedagang-pedagang 

lainnya (Malahayati, 2010:23). 

Waktu demi waktu semakin membuktikan kemampuan 

bisnis Muhammad yang terpercaya, Muhammad menjalankan 

kontrak syirkah( kerja sama) dengan sistem upah maupun bagi 

hasil(mudharabah) dengan khadijah. Kadang-kadang dalam 

kontraknya muhammad sebagai pengelola(mudharib) dan 

khadijah sebagai sparing patner (shahibul maal) sama-sama 

berbagi atas keuntungan maupun kerugian. Terkang pula 

muhammad menjadi pebisnis yang digaji atau mendapatkan 

upah untuk mengelola barang dagangan khadijah. Khadijah 

bahkan pernah mempercayakan kepadanya sejumlah modal 

untuk bertolak ke syiria.  

Pada umur 25 tahun, ia menjadi entrepreneur yang kaya 

raya dan sudah berdagang ke luar negeri tidak kurang dari 18 

kali, sekedar catatan, ketika itu ia belum diangkat sebagai rasul, 

hitung punya hitung, lebih lama ia berkiprah sebagai 

entrepreneur ketimbang sebagai nabi. Tepatnya 25 tahun 

banding 23 tahun. Dalam perkembangannya, ia pun diakui 

sebagai entrepreneur yang sangat terpercaya, sehingga digelari 

Al- amin. Saat menikah dengan khadijah, ia pun sanggup 

menyerahkan 20 unta muda sebagai mas kawin. Jika dirupiahkan 

dalam konteks sekarang, maka mas kawinnya sekitar satu miliar 

rupiah (Santosa, 2009:21). Setelah beliau dilantik menjadi nabi 
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pun, beliau tetap saja menjalankan aktivitas perdagangan meski 

intensitasnya tidak sepadat dulu. Untuk mencukupi kebutuhan 

sehari-hari beliau tetap bekerja dengan tangannya sendiri, 

walaupun para sahabat akan dengan sukarela memberi sedekah 

kepada beliau jika beliau menginginkan hal itu, namun beliau 

tetap memelihara izzah sebagai seorang muslim, beliau tetap 

bekerja dan berdagang. Disebutkan dalam satu riwayat, bahwa 

nabi pernah melakukan aktivitas bisnis, dari riwayat anas : 

 

 
 

artinya : Telah menceritakan kepada kami Humaid bin 

Ma'adah telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin 

Syumaith bin 'Ajlan telah menceritakan kepada kami Al 

Akhdhar bin 'Ajlan dari Abdullah bin Al Hanafi dari Anas bin 

Abdul Malik bin Amru bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam pernah menjual alas pelana dan gelas, lalu beliau 

menawarkan: "Siapa yang akan membeli alas pelana dan 

gelas ini?" Seseorang berkata; Saya akan membelinya 

seharga satu dirham, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

menawarkan lagi: "Siapa yang mau membelinya lebih dari 
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satu dirham?" Lalu seorang laki-laki memberinya dua 

dirham, beliau pun menjual kepadanya.  

 

 Hadis di atas menunjukan bahwa nabi juga manusia biasa. 

Membutuhkan makan, minum, bekerja, berinteraksi dengan 

manusia lainnya dan sebagainya, sifat-sifat sebagaimana 

manusia pada umumnya. Beliau meletakkan dasar-dasar 

perekonomian islam dikancah bisnis arab saat itu, teladan beliau 

dalam berbisnis menunjukan bahwa seorang muslim tidak boleh 

menjadi malas dalam bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Beliau tidak berleha-leha berpangku tangan menunggu uluran 

tangan orang lain, namun beliau sendiri yang turun dengan 

mencari rezeki dengan berdagang. Dengan demikian beliau bisa 

memenuhi kebutuhan hidupnya ((Malahayati, 2010:29). 

 Rasulullah saw adalah teladan bagi seluruh umat muslim di 

bumi, apapun yang beliau kerjakan adalah mutiara hikmah bagi 

manusia, termasuk cara beliau berbisnis, bukan saja karena 

beliau sudah bisa berbisnis di usia yang masih sangat muda, 

namun juga karena beliau senantiasa menerapkan nilai-nilai 

keluhuran dalam berdagang. Tak semua orang bisa 

mengaplikasikannya dalam aktivitas perdagangan sehari-hari, 

jika banyak orang menjadikan bisnis itu sebagai saran mencarai 

keuntungan duniawi semata, maka muhammad saw. 

Menjadikannya sarana untuk menanami ladang akhirat. Beliau 

memberikan teladan bahwa bisnis adalah sebuah transaksi yang 

tak hanya bernilai ekonomis, namun juga bernilai kemanusiaan. 
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B. Kepemilikan Jiwa Entrepreneur Sejati Nabi Muhammad 

Saw 

 Salah satu aspek kehidupan Muhammad SAW yang 

kurang mendapat perhatian serius adalah kepemimpinan beliau 

di bidang bisnis dan entrepreneurship. Muhammad SAW lebih 

dikenal sebagai seorang rasul, pemimpin masyarakat atau 

“Negara” dan pemimpin militer. Padahal sebagian besar 

keidupannya sebelum menjadi utusan Allah SWT adalah sebagai 

seorang pengusaha. Muhammad SAW telah memulai merintis 

karir dagangnya ketika berumur 12 tahun dan memulai 

usahanya sendiri ketika berumur 17 tahun. Pekerjaan ini terus 

dilakukan sampai menjelang beliau menerima wahyu (beliau 

berusia sekitar 37 tahun). Dengan demikian, Muhammad SAW 

telah berprofesi sebagai pedagang selama ± 25 tahun ketika 

beliau menerima wahyu. Angka ini sedikit lebih lama dari masa 

kerasulan beliau yang berlangsung selama ± 23 tahun. Aspek 

bisnis Muhammad ini juga luput dari perhatian kebanyakan 

orientalis. Mungkin karena dianggap kurang controversial dan 

tidak menarik dalam perdebatan teologis. Sebagian mereka juga 

sering melancarkan serangan terhadap pribadi Muhammad SAW 

tetapi jarang sekali yang mengkaji secara mendalam perilaku 

bisnis beliau. 

 Perhatian terhadap aspek bisnis Muhammad SAW ini 

mulai mengemuka seiring dengan munculnya kembali konsep 

ekonomi Islam. Selain membangun kerangka teori ekonomi 

Islam dan berbagai aspeknya, juga dicari tokoh yang dapat 

dijadikan teladan dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi. 

Muhammad SAW merupakan figure yang tepat dijadikan sebagai 

teladan dalam bisnis dan perilaku ekonomi yang baik. Beliau 
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tidak hanya memberikan tuntunan dan pengarahan tentang 

bagaimana kegiatan ekonomi dilaksanakan, tetapi beliau 

mengalami sendiri menjadi seorang pengelola bisnis atau 

wirausaha. 

 Kewirausahaan (entrepreneurship) tidak terjadi begitu 

saja tetapi hasil dari suatu proses yang panjang dan dimulai sejak 

beliau masih kecil. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Collin dan Moores (1964) dan Zaleznik (1976) 

yang berkesimpulan bahwa “The act entrepreneurship is an act 

patterned after modes of coping with early childhood experience.” 

Pendapat seperti ini diamini oleh kebanyakan guru leadership 

yang sepakat bahwa apa yang terjadi pada tahun-tahun pertama 

kehidupan kita akan membuat perbedaan yang berarti dalam 

periode kehidupan berikutnya. 

 Menurut mereka, pengalaman masa kecil dapat 

mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan seseorang. 

Pengalaman masa kecil juga dapat menimbulkan dorongan dan 

daya kritis, kemauan mencoba, disiplin, dan sebagainya yang 

akan membantu seseorang untuk mengembangkan rasa percaya 

diri serta keinginan berprestasi. Sebaliknya, pengalaman masa 

kecil juga dapat menyebabkan seseorang untuk tidak melakukan 

hal-hal tersebut. 

“Many greatmen started as newspapers boys,” kata orang 

bijak. Untuk menjadi seorang pemimpin atau wirausaha yang 

tangguh, pengalaman masa kecil itu tidak selamanya positif atau 

menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap beberapa pemimpin 

yang dilakukan oleh Manfred Kets de Vries (1995) 

berkesimpulan bahwa kerasnya kehidupan masa kecil 

menimbulkan dorongan untuk memimpin : 
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Because of the hardships they have encountered, many of 

them seem to be on a mission: they are going to prove the world 

wrong; they are going to show everyone that hey can amount to 

something. Many of them, suffering from what could be called the 

count of monte cristo complex (after Alexander dumas’s novel), go 

even further: they have a very strong need to get even for the 

wrongs done to them at earlier periods in their lives. 

 Dalam konteks Muhammad SAW beliau mempunyai 

pengalaman yang pahit dengan terlahir sebagai anak yatim. 

Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, meninggal ketika 

Muhammad dalam kandungan ibunya. Beliau sempat 

mempunyai pengalaman yang menyenangkan ketika diasuh oleh 

Halimah. Setelah sempat berbahagia hidup bersama ibunya, 

Muhammad kecil menjadi yatim-piatu ketika berumur 6 tahun. 

Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan, setelah 

wafat, dilanjutkan oleh pamannya Abu Thalib. Sayangna, Abu 

Thalib merupakan salah satu anak Abdul Muthalib yang paling 

sederharna hidupnya, sehingga tidak jarang Muhammad kecil 

harus membantu ekonomi keluarga sang paman dengan bekerja 

“serabutan” kepada penduduk Makkah. Pengalaman masa kecil 

seperti ini lah yang menjadi modal psikologis beliau ketika 

menjadi seorang wirausahawan di kemudian hari.  

 

C. Cara Berbisnis Nabi Muhammad Saw  

Bagian bisnis yang mendapat tempat terhormat dalam 

ajaran agama Islam, dan oleh nabi dilakukan adalah dengan 

melaksanakan kegiatan berdagang. Nabi Muhammad pernah 

ditanya : 
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 “Mata pencaharian apakah yang paling baik, Ya 

Rasulullah? “ Jawab beliau “ Ialah seseorang yang bekerja dengan 

tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih”. (HR. A-

Bazzar). Dalam al-Quran Allah berfirman, yang artinya :  

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah:275). 

 Dalam ayat ini Allah mendampingkan dua kegiatan yang 

berlawanan yang sifatnya dikotomi, yang satu halal dan yang 

satu lagi haram. Ayat ini memberikan ketegasan kepada kita 

bahwa jual beli tidak sama dengan riba seperti yang dinyatakan 

oleh kaum kafir pemakan riba. 

Secara lengkap penjelasan surat Al-Baqarah: 275 sebagai 

berikut: 

“Orang-orang yang makan riba, tidak dapat berdiri 

melainkan ia berdiri seperti orang yang kemasukan setan. Mereka 

mengatakan bahwa jual beli itu sama saja dengan riba. Padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

Barangsiapa yang telah sampai seruan ini kepadanya, dan 

berhenti memakan riba, maka baginya apa yang telah 

diperolehnya itu, dan urusannya kembali kepada Allah. Dan 

barangsiapa yang masih meneruskan praktik riba, maka mereka 

adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” 

Pertama, Rasullulah dalam melakukan kegiatan 

berdaganya terbukti telah mampu menerapkan konsep-konsep 

dalam pemasaran secara baik. Seperti halnya dalam penentuan 

segmentasi pasar, yaitu cara membagi pasar berdasarkan 

variabel-variabel tertentu seperti geografi, domografi, psikologi 

dan lain-lain. Cara rasulullah dalam penentuan segmentasi pasar 
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ini adalah dengan cara melakukan kunjungan ke Negara lain 

dengan tujuan melakukan market survey.  

Kedua, mind share targeting yaitu proses pemilihan 

target dan mencocokan reaksi pasar dengan kebutuhan dasar, 

kemampuan daya beli dan keterbatasan yang dimiliki. Cara 

rasulullah dalam penentuan targeting ini adalah dengan cara 

Market survey ke negara-negara lain memberi manfaat dalam 

mengenal target.  

Ketiga, mind share positioning yaitu Bagaimana 

menempatkan produk anda ke dalam benak customer secara 

luas. Cara rasulullah dalam positioning ini adalah dengan cara 

melakukan personal branding dalam citra al-amin.  

Keempat market share (diferensiasi) yaitu Sebuah 

pembeda atau bagaimana caranya agar menjadi berbeda dengan 

produk atau perusahaan lain. Cara rasulullah dalam melakukan 

diferensiasi adalah dengan citra Beliau yang membedakannya 

dengan para pedagang lain.  

Kelima dalam marketing mix (Menggabungkan elemen 

penting pemasaran benda atau jasa, seperti keunggulan produk, 

penetapan harga, pengemasan produk periklanan, dan lain-lain). 

Cara rasulullah menerapkan konsep 4 P (product, place, price, 

promotion) dengan baik. Misalkan untuk produk rasulullah 

mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan dari produk 

tersebut. Untuk promosi, Rasulullah tidak bersumpah secara 

berlebihan. Untuk price, rasulullah tidak melakukan price war 

dan place/distribusi rasulllah melarang memotong jalur 

distribusi.   

Terakhir dalam melakukan selling (teknik dalam 

membujuk atau meyakinkan konsumen bahwa dalam produk 
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yang dijual terdapat solusi atau keuntungan yang lebih bagi 

mereka), rasulullah tidak mengutamakan profit, tetapi lebih pada 

kenyamanan dan pelayanan yang diberikan saat bertransaksi. 

(Gunara dan Hardiono, 2007). 

 

D. Etika Bisnis Nabi Muhammad SAW 

Keberhasilan Muhammad dalam berbisnis dipengaruhi oleh 

kepribadian diri Muhammad yang dibangunnya atas dasar 

dialogis realitas sosial masyarakat Jahiliyyah dengan dirinya. 

Kemampuan mengelola bisnis tanpak pada keberaniannya 

membawa dagangan Khadijah dan ditemani hanya seorang 

karyawan (Maisarah). Jika ia tidak memiliki pengalaman dan 

kemampuan berdagang maka ia hanya akan menjadi 

pendamping Maisarah. Ia bertang gungjawab penuh atas semua 

dagangan milik Khadijah. Demikian juga barang-barang 

dagangannya yang ia bawa dari pasar ke pasar atau 

tempattempat festival perdagangan. Berikut beberapa etika 

bisnis Muhammad dalam praktek bisnisnya antara lain:  

Pertama, kejujuran. Dalam melakukan transaksi bisnis 

Muhammad menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. Gelar 

al-Amīn (dapat dipercaya) yang diberikan masyarakat Makkah 

berdasarkan perilaku Muhammad pada setiap harinya sebelum 

ia menjadi pelaku bisnis. Ia berbuat jujur dalam segala hal, 

termasuk menjual barang dagangannya. Cakupan jujur ini sangat 

luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan 

cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan 

timbangan yang tepat, dan lain-lain.  

Kejujuran Muhammad dalam bertransaksi dilakukan dengan 

cara menyampaikan kondisi riil barang dagangannya. Ia tidak 
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menyembunyikan kecacatan barang atau mengunggulkan barang 

daganganya, kecuali sesuai dengan kondisi barang yang 

dijualnya. Praktek ini dilkaukan dengan wajar dan menggunakan 

bahasa yang santun. Beliau tidak melakukan sumpah untuk 

menyakinkan apa yang dikatakannya, termasuk menggunakan 

nama Tuhan. Ketika Muhammad menjual dagangan di Syam, ia 

pernah bersitegang dengan salah satu pembelinya terkait kondisi 

barang yang dipilih oleh pembeli tersebut. Calon pembeli berkata 

kepada Muhammad, “Bersumpahlah demi Lata dan Uzza!” 

Muhammad menjawab, “Aku tidak pernah bersumpah atas nama 

Lata dan Uzza sebelumnya.” Penolakan Muhammad dimaklumi 

oleh pembeli tersebut, dan sang pembeli berkata kepada 

Maisarah, “Demi Allah, ia adalah seorang Nabi yang tanda-

tandanya telah diketahui oleh para pendeta kami dari kitab-kitab 

kami.”( Ahmad, 2006:157).  

Dalam konteks sekarang, sekilas kedengarannya aneh 

bahwa kejujuran merupakan sebuah prinsip etika bisnis karena 

mitos keliru bahwa bisnis adalah kegiatan tipu menipu untuk 

meraup untung besar. Memang etika ini agak problematic karena 

masih banyak pelaku bisnis sekarang yang mendasarkan 

kegiatan bisnisnya dengan cara curang, karena situasi eksternal 

atau karena internal (suka menipu). Sering pedagang 

menyakinkan katakatanya disertai dengan ucapan sumpah 

(termasuk sumpah atas nama Tuhan). Padahal kegiatan bisnis 

yang tidak menggunakan kejujuran sebagai etika bisnisnya, 

maka bisnisnya tidak akan bisa bertahan lama. Para pelaku 

bisnis modern sadar bahwa kejujuran dalam berbisnis adalah 

kunci keberhasilan, termasuk untuk mampu bertahan dalam 
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jangka panjang dalam suasana bisnis yang serba ketat dalam 

bersaing.  

Tradisi buruk sebagian bangsa Arab adalah tidak bersikap 

jujur (berbohong) dalam menjajakan barang dagangannya. 

Barang yang cacat tidak diberitahukan kepada calon pembelinya. 

Penimbangan barang tidak tepat atau penimbangan barang 

antara barang kering dan basah. Cara-cara perdagangan mereka 

masih terdapat unsur penipuan. Dalam kondisi praktek mal-

bisnis (kecurangan bisnis) seperti ini, Muhammad muncul 

sebagai pelaku bisnis yang mengkedepankan kejujuran, yang 

kemudian hari mengantarkannya sebagai pemuda yang memiliki 

gelar al-amīn.  

Kedua, amanah. Amanah adalah bentuk masdar dari amuna, 

ya’munu yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, 

perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, amanah memiliki 

arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan 

dengan harta benda. Muhammad dalam berniaga menggunakan 

etika ini sebagai prinsip dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika 

Muhammad sebagai salah satu karyawan Khadijah, ia 

memperoleh kepercayaan penuh membawa barang-barang 

dagangan Khadijah untuk dibawa dan dijual di Syam. Ia menjaga 

barang dagangannya dengan baik selama dalam perjalanan. 

Dengan ditemani Maisarah, Muhammad menjual barang-barang 

tersebut sesuai dengan amanat yang ia terima dari Khadijah. 

Agar barang dagangannya aman selama dalam perjalanan, 

Muhammad bersama-sama dengan rombongan kafilah dagang. 

Selama dalam perjalanan kafilah-kafilah tersebut merasa aman 

karena dikawal oleh tim keamanan atau sudah ada jaminan dari 

suku tertentu.  
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Setelah sampai di kota tujuan, Muhammad dan Maisarah 

membongkar barang dagangannya. Mereka berdua menggelar 

barang dagangannya dan menawarkan barang tersebut kepada 

para pengunjuang. Barang dagangan tersebut habis terjual. 

Sebelum pulang Muhammad membeli beberapa barang untuk 

dijual di Makkah. Dari barang yang dibelinya, Muhammad juga 

memperoleh keuntungan. Tanpa diduga keuntungan Muhammad 

sangat besar dan membuat majikannya puas. Hasil keuntungan 

tersebut ia laporkan dan serahkan kepada Maisarah tanpa 

kurang sedikitpun. Setelah itu Muhammad diberi upah besar 

sesuai dengan perjanjiannya, yakni empat kali dari gaji yang 

biasanya Khadijah berikan kepada karyawan lainnya. 

Ketiga, tepat menimbang. Etika bisnis Muhammad dalam 

menjual barang harus seimbang. Barang yang kering bisa ditukar 

dengan barang yang kering. Penukaran barang kering tidak 

boleh dengan barang yang basah. Demikian juga dalam 

penimbangan tersebut seseorang tidak boleh mengurangi 

timbangan. Dalam transaksi Muhammad menjauhi apa yang 

disebut dengan muzabana dan muḥaqala. Muzabana adalah 

menjual kurma atau anggur segar (basah) dengan kurma atau 

anggur kering dengan cara menimbang (Malik, 1999:343). 

Muzabana pada dasarnya adalah menjual sesuatu yang 

jumlahnya, berat atau ukurannya tidak diketahui dengan sesuatu 

yang jumlahnya, berat atau ukurannya diketahui dengan jelas. 

Muḥaqala adalah jual beli atau penukaran antara gandum belum 

dipanen dengan gandum yang sudah digiling atau menyewakan 

tanah untuk ditukarkan dengan gandum.  

Apa yang dilakukan Muhammad di pasar Ukaz, Majinna, dan 

pasar-pasar lainnya adalah menjual beberapa barang, seperti 
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kurma, anggur, gandum dan sejenisnya. Muhammad menimbang 

berat tersebut sesuai dengan ukurannya. Ia tidak mengurangi 

sedikitpun, sehingga kejujuran dan ketepatannya dalam 

menimbang sudah tersebar dimana-mana. Jika orang membeli 

barang dari Muhammad, mereka tidak ragu atas timbangannya. 

Keempat, gharar. Gharar menurut bahasa berarti al-khatar 

yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. 

Dalam akad, gharar bisa berarti tampilan barang dagangan yang 

menarik dari sigi zhahirnya, namun dari sisi substansinya belum 

tentu baik. Dengan kata laian gharar adalah akad yang 

mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, 

baik mengenai ada atau tidak adanya objek akad, besar kecilnya 

jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang 

disebutkan dalam akad tersebut. Dalam prakteknya Muhammad 

menjauhi praktek gharar, karena memuka ruang perselisihan 

antara pembeli dan penjual. Muhammad juga melarang 

penjualan secara urbun (bai’ al-urbun). Muhammad melarang 

penjualan dengan lebih dahulu memberikan uang muka (panjar) 

dan uang itu hilang jika pembelian dibatalkan. Penjualan yang 

menyertai urbun adalah seorang pembeli atau penyewa 

mengatakan:” Saya berikan lebih dahulu uang muka kepada 

Anda. Jika pembelian ini tidak jadi saya teruskan, maka uang 

muka itu hilang, dan menjadi milik Anda. Jika barang jadi dibeli 

maka uang muka itu diperhitungkan dari harga yang belum 

dibayar.” 

Cakupan gharar ini sangat luas. Pertama, ketidakmampuan 

penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, 

baik objek akad itu sudah ada atau belum ketika akad 

berlangsung, seperti menjual janin yang masih ada dalam perut 
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binatang ternak. Kedua, menjual barang yang tidak berada di 

bawah kekuasaannya, seperti menjual barang kepada orang laian 

sementara barang yang akan dijual belum diterima dan masih 

berada di penjual sebelumnya. Hal ini tidak dibenarkan karena 

boleh jadi barang itu mengalami perubahan atau rusak. Ketiga, 

tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis 

benda yang dijual. Barang dagangan dan pembayarannya kabur 

tidak jelas. Keempat, tidak adanya kepastian tentang sifat 

tertentu dari benda yang dijual, seperti penjual berkata, “Saya 

jual kepada Anda baju yang ada di rumah saya.” Penjual tidak 

tegas menjelaskan baju yang mana, warna dan ukurannya, dan 

ciri-ciri lainnya. Kelima, tidak tegas jumlah harganya. Keenam, 

tidak tegas waktu penyerahan barangnya. Ketujuh, tidak adanya 

ketegasan bentuk transaksi. Kedelapan, tidak adanya kepastian 

objek, seperti adanya dua objek yang dijual dengan kualitas yang 

berbeda dengan harga sama dalam satu transaksi. Penjualan ini 

tidak tegas objek yang akan dijual. Kesembilan, kondisi objek 

akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan 

dalam transaksi (Tim Redaksi Ichtiar Baru Van Hoeve dalam 

Saifullah, 2011:149). Cara penjualan sebagaimana disebutkan di 

atas tidak sesuai denga etika Muhammad dalam berbisnis.  

Kelima, tidak melakukan penimbunan barang. Dalam bahasa 

Arab penimbunan barang disebut ihtikar. Penimbunan ini tidak 

diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi 

masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. 

Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan 

batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang 

tersebut. Muhammad dalam praktek bisnisnya menjauhi 

tindakan penimbunan. Barang dagangan yang dibawanya selalu 
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habis. Bahkan jika perlu barang-barang dagangan yang dimiliki 

oleh Khadijah akan dijual semuanya. Namun karena 

keterbatasan alat transportasi Muhammad membawa barang 

secukupnya.  

Muhammad sadar bahwa kebutuhan sehari-hari harus 

didistribusikan dengan baik. Barang dagangan tidak boleh 

disimpan lama sehingga barang tersebut langka dijumpai di 

pasar. Berdasarkan teori pasar, jika barang sedikit dan 

permintaan pasar besar maka harga barang menjadi tinggi. Jika 

harga tinggi maka keuntungan besar dapat diperoleh para 

pedagang. Namun konsumen akan mengalami kesulitan, 

khususnya mereka yang tidak mampu membayar sesuai dengat 

harga tinggi yang menjadi tuntutan pasar.  

Dalam tradisi Jahiliyyah, penimbunan barang merupakan 

salah satu strategi untuk memperoleh keuntungan besar. Mereka 

menunggu waktuwaktu yang strategis, misalnya pada masa 

festival pasar Ukaz. Pasar ini merupakan pasar yang besar yang 

digelar setahun sekali, tepatnya pada awal hingga pertengahan 

Dzul Qa’dah. Beberapa saat kemudian festival pasar berpindah 

ke Majanna dan Dzul Majid. Tradisi-tradisi penimbunan barang 

ini seolah-olah sudah terjadwal dari bulan ke bulan.  

Keenam, tidak melakukan al-ghab dan tadlīs. Al-ghab artinya 

al-khada (penipuan), yakni membeli sesuatu dengan harga yang 

lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Sedangkan 

tadlīs yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual atau 

pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadi 

transaāksi. Dalam bisnis modern perilaku al-ghab atau tadlīs bisa 

terjadi dalam proses mark up yang melampaui kewajaran atau 

wan prestasi.  
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Rahasia kesuksesan Muhammad dalam praktek bisnisnya 

dilakukan dengan menerapkan harga yang sedang tidak terlalu 

tinggi dan tidak terlalu rendah. Baginya yang penting adalah 

sirkulasi barang diantara para pedagang dan pembeli. Jangan 

sampai barang hanya berputar pada sekelompok tertentu saja. 

Tetepai barang tersebut terdistribusi ke lapaisan masyarakat. 

Jika perputaran baārang berjalan dengan baik, maka aktivitas 

bisnis menjadi stabil, dan harga dapat dijangkau oleh 

masyarakat. Dalam hal ini Muhammad juga menjual sesuai 

dengan harga. Ia tidak memanipulasi harga dan tidak kompromi 

kepada pembeli yang menaikkan harga agar ia memperoleh 

keuntungan. Mark up dilakukan oleh pembeli ketika ia 

memperoleh pesanan dari pihak lain.  

Etika Muhammad dalam menyampaikan informasi seputar 

barang dagangannya dilakukan secara rinci. Ia tidak 

menyembunyikan kecacatan barang dagangannya. Jika pembeli 

meminta atas kejujuran Muhammad atas kondisi barang 

dagangannya dengan sumpah atas nama Tuhan, Muhammad 

selalu menolaknya. Baginya berkata jujur merupakan kunci 

kesuksesan bisnis.  

Ketujuh, saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan 

bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. 

Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan 

bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan 

seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan 

memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling 

menguntungkan.  

Dalam berniaga Muhammad mendeskripsikan barang 

dagangan yang akan dibeli oleh konsumen. Jika barang ada 
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cacatnya Muhammad mengatakannya terus teras. Jika barang 

dagangan bagus, ia mengatakannya sesuai dengan keadaannya. 

Bahkan dalam satu riwayat, Muhammad memberitahukan harga 

pembeliannya, dan seberapa banyak konsumen akan 

memberikan keuntungan diserahkan sepenuhnya kepada 

konsumen. Atas dasar sikap Muhammad ini, konsumen yang 

merasa puas atas barang yang dibelinya, ia akan memberikan 

keuntungan atau jasa lebih karena perasaan puas. 

 

E. Perilaku Terpuji dalam Perdagangan 

 Menurut Imam Al-Ghazali ada enam sifat perilaku yang 

terpuji dilakukan dalam perdangan, yaitu : 

Tidak mengambil laba lebih banyak, seperti yang lazim 

dalam dunia dagang. Jika dipikirkan perilaku demikian ini, maka 

dapat dipetik hikmahnya, yaitu menjual barang lebih murah dari 

saingan atau sama dengan pedagang lain yang sejenis, membuat 

konsumen akan lebih senang dengan pedagang seperti ini, 

apalagi diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan. 

Membayar harga agak lebih mahal kepada pedagang 

miskin, ini adalah amal yang lebih baik daripada sedekah biasa. 

Artinya jika anda membeli barang dari seorang penjual yang 

keadaannya miskin atau perlu dibantu, maka lebihkanlah 

pembayaran dari harga semestinya. 

Memurahkan harga atau memberi potongan kepada 

pembeli yang miskin, ini akan memiliki pahala yang berlipat 

ganda. Bila membayar utang, pembayarannya dipercepat dari 

waktu yang telah ditentukan.jika yang diutang berupa barang, 

maka usahakan dibayar dengan barang yang lebih baik, dan yang 

berutang dating sendiri kepada yang berpiutang pada waktu 
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membayarnya. Bila utang berupa uang, walaupun tidak 

lebihkanlah pembayarannya sebagai tanda terima kasih, 

walaupun tidak diminta oleh orang yang berpiutang. Demikian 

yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 

Membatalkan jual beli, jika pihak pembeli 

menginginkanya. Ini sejalan dengan prinsip “customer is king” 

dalam ilmu marketing. Pembeli itu adalah raja, jadi apa 

kemauannya perlu diikuti, sebab penjual harus tetap menjaga 

hati langganan, sampai langganan merasa puas. Kepuasan 

konsumen adalah merupakan target yang harus mendapat 

prioritas dari penjual. Dengan adanya kepuasan, maka langganan 

lama menarik langganan baru. Ingatlah promosi dari suatu 

produk yang berbunyi : “kepuasan anda dambaan kami”, kami 

ingin memberi kepuasan yang istimewa”, jika anda merasa puas 

beritahu teman-teman anda, jika anda tidak puas beritahu kami”, 

dan sebagainya.prinsip pembatalan jual beli ini dipraktekan oleh 

beberapa toko di Amerika Serikat. Toko memberi jaminan 

kepada semua pembeli, jika barang yang sudah dibeli tidak cocok 

dengan selera pembeli, maka barang tersebut boleh 

dikembalikan, dan uangnya juga akan dikembalikan. Jaminan 

seperti ini tentu ada yang disalahgunakan oleh pembeli. Misalnya 

ada pembeli mau ke pesta, ia membeli jas, dasi dan kamera. 

Selang beberapa hari barang tersebut dikembalikan ke toko 

dengan alasan kurang cocok. Dengan segala senang hati 

pelayanan toko menerima kembali dan mengembalikan uangnya 

tanpa dipotong. Di negara kita servis seperti ini mustahil untuk 

dilaksanakan. Bila menjual bahan pangan kepada orang miskin 

secara cicilan, maka jangan ditagih bila orang miskin itu tidak 
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mampu untuk membayarnya, dan membebaskan mereka dari 

utang jika meninggal dunia.  
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A. Pengertian Perencanaan Bisnis (Business Plan) 

 Setiap bisnis/usaha yang akan kita lakukan terlebih 

dahulu harus mempunyai planning, setidaknya dengan memiliki 

perencanaan yang jelas dan terarah bisnis yang akan kita jalan 

dapat mempunyai deskripsi yang jelas mengenai hal-hal apa saja 

yang kita butuhkan, target pemasaran kita kemana? Seberapa 

besar modal awal yang kita butuhkan? dan berapa besar resiko 

yang akan kita hadapi? Oleh karena itu, sejumlah perencanan 

yang matang harus kita rencanakan dengan baik dan sempurna, 

sehingga setiap kendala yang akan kita hadapi nantinya dapat 

ditanggulangi secara tepat dan cepat. Menurut Kasali bahwa 

gagalnya calon pengusaha atau pengusaha di awal usaha mereka 

adalah akibat tidak mampu merancang perencanaan bisnis 

06 
PERENCANAAN 

BISNIS 

Perencanaan bisnis sangat vital peranannya 
dalam sebuah kegiatan usaha. perencanaan 
bisnis fungsinya sebagai rambu bagi para 
pemilik bisnis. Perencanaan bisnis juga 
berfungsi untuk memberikan petunjuk 
terhadap faktor peluang dan ancaman 
dengan memperhatikan kekuatan sumber 
daya yang dimiliki.  
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(business plan) yang baik. Maka, begitu memasuki dunia bisnis, 

banyak hal yang tak terduga muncul dan tak tahu apa yang harus 

dilakukan “Rhenald Khasali”. Adapun fungsi dari perencanan 

usaha adalah sebagai pedoman mencapai keberhasilan 

manajemen dan alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan 

yang bersumber dari luar.  

Pengertian dari bisnis plan sendiri menurut para ahli 

mempunyai definisi yang sangat beragam, tetapi tetap tujuan 

akhirnya adalah bagaimana tujuan usaha kita dapat tercapai baik 

secara profitabilitas maupun secara benefitasnya. Bygrave dalam 

Alma (2008:21) a business plan is a selling document that conveys 

the excitement and promise of your business to any potential 

backers or stakeholders. Artinya perencanaan bisnis merupakan 

suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan 

sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan 

menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi 

penyandang dana. Definisi lainnya menyatakan bahwa 

perencanaan bisnis adalah sebuah selling document yang 

mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada 

penyandang dana potensial. 

Hisrich-Peters memberikan definisi sebagai berikut : the 

business plan is a written document prepared by the entrepreneur 

that describes all the relevant external and internal elements 

involved in starting a ew venture. It is often an integration of 

functional plans such as marketing, finance, manufacturing and 

human resources.  

Jadi business plan adalah dokumen tertulis yang 

disiapkan oleg wirausaha yang menggambarkan semua unsu-

unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai 
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perusahaan untuk memulai sewaktu usaha. Isinya sering 

merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, 

permodalan, manufaktur dan sumber daya manusia. Suatu bisnis 

plan yang cukup panjang diungkapkan lagi oleh Bygrave sebagai 

berikut: 

Business plan adalah dokumen yang disediakan oleh 

entrepreneur sesuai pula dengan pandangan penasihat 

profesionalnya yang memuat rincian tentang masa lalu, keadaan 

sekarang dan kecenderungan masa depan dari sebuah 

perusahaan. Isinya mencakup analisis tentang manajerial, 

keadaan fisik bangunan, karyawan, produk, sumber permodalan, 

informasi tentang jalannya perusahaan selama ini dan posisi 

pasar dari perusahaan. business plan juga berisi tentang rincian 

profit, neraca perusahaan,proyeksi aliran kas untuk dua tahun 

yang akan datang. Juga memuat pandangan dan ide dari anggota 

tim manajemen. Hal ini menyangkut strategi tujuan perusahaan 

yang hendak dicapai. 

Business Plan dibuat dalam bentuk jangka pendek 

ataupun jangka panjang yang pertama kali diikuti untuk tiga 

tahun berjalan. Business plan merupakan rencana perjalanan 

atau road map yang akan diikuti oleh pengusaha. Business plan 

seakan-akan menjawab pertanyaan:where am I now? Where am 

I going? How will I get there? Investor yang potensial perbankan, 

konsultan, staf karyawan, pemasok barang dan bahkan 

konsumen akan mempelajari business plan ini. Sebuah business 

plan dapat dinilai oleh pembaca dengan memberikan bobot 

penilaian sangat bagus, bagus, sedang, dan kurang baik.  

kegunaan dari business plan sendiri sebagai berikut :  
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a) kegiatan penelitian (bisnis) yg akan dilaksanakan 

/sedang berjalan tetap pada jalur yg direncanakan. 

b) pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang 

diharapkan. 

c) alat untuk mencari dana dari pihak ketiga (investor, 

lembaga keuangan dll). 

 

B. Kerangka Rencana Usaha 

Rencana usaha yang akan disusun memuat pokok-pokok 

pikiran perencanaan yang mencakup antara lain: 

1) Nama perusahaan ; 

Nama yang diciptakan untuk sebuah usaha harus 

dipikirkan baik-baik karena nama perusahaan ini akan 

berdampak jangka panjang. Oleh sebab itu nama yang diberikan 

jangan hanya berorientasi kepada faktor-faktor yang sedang 

hangat pada masa kini akan tetapi lebih mementingkan prospek 

masa depannya. Misalnya ada orang yang memberi nama 

perusahaannya "Ganefo" padahal Ganefo ini merupakan kegiatan 

sesaat yang populer pada waktu itu. Canon dan Wichert 

menyatakan ciri-ciri merek yang baik adalah: 

a) Short-pendek; 

b) Simple-sederhma; 

c) Easy to spell-mudah dieja; 

d) Easy to remember-mudah diingat; 

e) Pleasing when read-enak dibaca; 

f) No disagreeble sound-tak ada nada sumbang; 

g) Does not go out ofdate-tak ketinggalan zaman; 

h) Ada hubungan dengan barang dagangan; 

i) Bila diekspor gampang dibaca oleh orang luar negeri; 
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j) Tidak menyinggung perasaan kelompok/orang lain atau 

tidak negatif; 

k) Membayangkan apa produk itu atau memberi sugesti 

penggunaan produk tersebut. 

Apapun merek yang dipilih, biasanya jika perusahaan itu 

mengalami kemajuan maka namanya atau mereknya ikut 

populer juga. Namun persyaratan memberi merek atau nama 

seperti di atas patut dipertimbangkan. 

2) Lokasi ; 

Lokasi perusahaan; 

Ada dua hal penting menyangkut lokasi yang akan dipilih, 

yaitu: 

1. Lokasi perkantoran, disebut tempat kedudukan. 

2. Lokasi perusahaan, disebut tempat kediaman. 

Tempat kedudukan berarti tempat (kantor) badan usaha, 

biasanya mengelola perusahaan yang berada di tempat lain. 

Tempat kediaman berarti tempat perusahaan beroperasi. Antara 

tempat kedudukan dan tempat kediaman ada beberapa 

perbedaan sebagai berikut. 

1. Tempat yang baik untuk badan usaha belum tentu baik 

untuk perusahaan. 

2. Memilih tempat badan usaha lebih mudah daripada 

memilih tempat perusahaan. 

3. Suatu badan usaha yang mempunyai beberapa perusahaan 

harus memilih tempat yang berlainan untuk tiap-tiap 

perusahaan itu, sebab faktor-faktor yang mempengaruhi 

tiap-tiap perusahaan itu tidak sama (ada 

pertimbangan yang berbeda). 

4. Pemilihan tempat kediaman perusahaan banyak 
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tergantung pada rentabilitas yang diharapkan, seperti 

keuntungan yang ditimbulkan oleh proses produksi, 

murahnya bahan baku, transport tenaga kerja, dan 

sebagainya. Sedangkan tempat kedudukan badan usaha 

mementingkan segi hukumnya. Contohnya tempat 

kedudukan badan usaha ada di Jakarta dan tempat 

kediaman perusahaannya ada di daerah Sukabumi, 

Bandung, dan Cianjur. 

Lokasi pertokoan ; 

Untuk memilih lokasi pertokoan harus diingat bahwa 

konsumen umumnya tertarik untuk belanja ke toko atau ke 

lokasi yang mempunyai banyak jenis dan persediaan barang 

dagangan dan memiliki reputasi sebagai lokasi yang memiliki 

barang bermutu dengan harga bersaing. Letak toko akan 

terakumulasi pada daerah terminal bis, pusat perbelanjaan di 

sekitar alun-alun. Apabila dibuka pusat perbelanjaan di daerah 

baru, kemudian akan banyak muncul toko-toko pelengkap 

lainnya, maka makin lama daerah tersebut akan semakin ramai 

dan menjelma menjadi lokasi pertokoan yang strategis. 

Lokasi pabrik / Industri ; 

Untuk menetapkan lokasi pabrik yang perlu diperhatikan 

ialah :  

- Dekat dengan sumber material,  

- Dekat dengan pasar,  

- Mudah mendapat tenaga kerja,  

- Mudah fasilitas transportasi,  

- Mudah memperoleh bahan bakar,  

- Mudah memperoleh air, dan sikap pemerintah setempat 

serta masyarakatnya. 
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Pertimbangan mana yang penting bagi suatu industri 

tidaklah sama karena bagi satu industri mungkin yang paling 

penting ialah sumber bahan baku dan bagi yang lainnya fasilitas 

transpor. Lokasi yang baik ialah yang mempertimbangkan 

faktor-faktor di atas secara seimbang. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada 2 hal 

utama yang j harus diperhatikan dalam memilih lokasi yaitu:  

1.  backward linkage. 

2.  forward linkage. 

Backward linkage berarti pertalian ke belakang, yaitu 

bagaimana sumber daya (resources) yang akan digunakan. Ini 

termasuk bahan baku, tenaga kerja, suasana dan kondisi 

masyarakat setempat. 

Forward linkage berarti pertalian ke depan, yaitu daerah 

pemasaran I hasil produksi. Apakah tersedia konsumen yang 

cukup untuk menyerap hasil , produksi. 

3) Komoditi yang Akan Diusahakan ; 

Mengenai komoditi yang akan diusahakan banyak 

tergantung kepada pemilik usaha. Pemilik tertarik dengan suatu 

komoditi karena dia memperoleh informasi dari lingkungannya 

atau dia mempunyai pengalaman dengan komoditi tersebut atau 

dia mempunyai relasi khusus untuk mengusahakan komoditi 

tersebut. Misalnya seorang penulis akan menerbitkan bukunya 

dan menemui kesulitan mencari penerbit yang bersedia 

menerbitkan bukunya. Lalu penulis tersebut membuka usaha 

penerbitan dan percetakan sendiri. Atau pemilik perusahaan 

mempunyai selera khusus tentang makanan, lalu dia membuka 

restoran. 
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Jadi kesempatan untuk memilih komoditi yang akan 

diusahakan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Membanjirnya permintaan masyarakat terhadapjenis-

jenishasilusaha tertentu, baik berupa barang-barang ataupun 

jasa. 

b. Teridentifikasinya kebutuhan tersembunyi masyarakat akan 

barang-barang atau jasa tertentu. 

c. Kurangnya saingan dalam bidang usaha yang ingin kita 

kerjakan. 

d. Adanya kemampuan yang meyakinkan untuk bersaing usaha 

dengan orang lain dalam mengembangkan suatu bidang 

usaha yang sama. (Drs. Wasty Soemanto, 1992: 224). 

4) Konsumen yang Dituju 

Dalam hal ini perlu dianalisa calon-calon konsumen yang 

diharapkan. Apakah konsumen bertempat tinggal di lingkungan 

usaha? Ataukah perusahaan akan menjangkau konsumen yang 

lebih jauh. 

Prospek konsumen ini didasarkan atas bentuk usaha dan 

jenis usahanya. Jika jenis usaha yang dijalankan berbentuk 

industri tentu jangkauan konsumen yang akan dituju lebih jauh 

dibandingkan dengan usaha bentuk pertokoan. 

Usaha bentuk pertokoan sangat mengandalkan 

konsumen dari lingkungan toko tersebut. Namun demikian kita 

perlu menganalisa total permintaan yang dapat diharapkan. 

Mengenai jumlah total permintaan yang dimaksud 

bukanlah suatu jumlah permintaan yang bersifat permanen 

tetapi perlu dipertimbangkan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya 

usaha transportasi, dalam menghitung total permintaan harus 
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mempertimbangkan masa-masa libur untuk meramalkan jumlah 

permintaannya. 

5) Pasar yang Akan Dimasuki ; 

Sebuah perusahaan yang akan memasuki pasar akan 

menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar (market 

leader), penantang pasar (market challenger), pengikut pasar 

(market follower), atau perelung pasar (market nicher). 

Pemimpin pasar memiliki pangsa pasar terbesar dalam produk 

sejenis. Perusahaan ini dapat mengendalikan harga, membuat 

produk baru, menggunakan promosi secara gencar dan 

sebagainya. Namun pemimpin pasar ini tidak boleh lengah dari 

ancaman-ancaman perusahaan lain, dia harus tetap berjaga-jaga 

untuk mempertahankan pangsa pasarnya. 

Penantang pasar adalah perusahaan-perusahaan yang 

berada di bawah pemimpin pasar, dan dia selalu berusaha untuk 

mengejar bahkan melampaui pemimpin pasar. Para penantang 

ini berambisi besar menggunakan sumber daya secara lebih baik. 

Segala macam taktik akan digunakan untuk mengatasi pemimpin 

pasar misalnya dengan perang harga, layanan yang lebih 

memuaskan dan sebagainya. 

Pengikut pasar sangat mengetahui cara-cara untuk 

mempertahankan langganan yang sudah ada dan selalu mencari 

pelanggan baru. Mereka men-coba untuk menonjolkan 

keunggulan produk dan memberikan servis yang isti-mewa 

kepada pelanggannya. Pengikut pasar merupakan sasaran 

serangan ba-lik dari kelompok penantang pasar. Jadi, pengikut 

pasar harus berhati-hati da-lam menjaga mutu produk dan 

layanan yang diberikan kepada pelanggannya.  
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Perelung pasar ini berasal dari pengikut pasar yang 

berusaha untuk menjadi pemimpin di pasar kecil atau memasuki 

relung pasar. Umumnya perusahaan kecil menghindari 

persaingan melawan perusahaan besar dan mereka melarikan 

diri untuk memasuki relung pasar. Akan tetapi ada pula strategi 

perusahaan besar membuka unit-unit usaha kecil yang ditujukan 

untuk melayani relung pasar. Strategi ini sangat mengancam 

kelangsungan hidup dari perusahaan yang murni sebagai 

perelung pasar. Sebagai contoh usaha perelung pasar misalnya 

pada dunia perbengkelan yang sudah banyak dibuka di segala 

penjuru. Kemudian seorang wirausaha mempunyai ide membuka 

bengkel berjalan. Dengan menggunakan mobil atau truk khusus 

bengkel berjalan ini memberikan service khusus kepada 

pelanggan-pelanggan yang ada di komplek perkantoran ataupun 

di rumah-rumah tinggal. Mereka mengadakan kontak melalui 

telepon atau melalui kepala kantor untuk menjalin hubungan 

dengan para pemilik mobil. Bengkel berjalan ini memberikan 

layanan perbaikan mobil ataupun ganti oli. 

6) Partner yang Akan Diajak Kerjasama ; 

Definisi partnership ialah an asociation of two or more 

persons to carry on as co-owners of a business for profit 

(Musselman dan Hughes, 1964: 50). Artinya, partnership ialah 

suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk 

menjalankan suatu usaha mencari keuntungan. Walaupun 

persekutuan ini banyak dilakukan dalam bidang usaha yang 

mencari laba, tetapi ada juga persekutuan yang dibentuk tidak 

untuk mencari laba. Bentuk partnership dapat mengatasi 

beberapa kelemahan yang terdapat pada bentuk usaha 

perorangan. Ada dua macam partnership yaitu: 
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1. general partnership; dan 

2. limited partnership. 

Bentuk general partnership semua anggota ikut secara 

aktif mengoperasikan bisnis sama-sama bertanggungjawab, 

termasuk tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap utang-

utang bisnis. 

Bentuk limited partnership, memiliki anggota sekurang-

kurangnya satu orang yang bertanggung jawab tidak terbatas 

dan anggota lainnya bertanggung jawab terbatas. Jumlah anggota 

yang mempunyai tanggung jawab terbatas tidak dibatasi 

jumlahnya. Anggota yang memiliki tanggung jawab terbatas 

(limited partner) tidak memiliki suara dalam mengoperasikan 

perusahaan sehari-hari, tetapi berhak atas laba yang 

pembagiannya ditetapkan berdasarkan bersama. Dalam 

peraturan mereka tidak dibenarkan menarik modal 

penyertaannya, kecuali dalam keadaan tertentu. Jika tidak 

dijelaskan pembagian anggota dalam bentuk ini, maka semua 

anggota dianggap sebagai general partner, dan mempunyai 

tanggung jawab tidak terbatas. 

Bermacam-macam bentuk partnership ; 

Dalam peraturan dinyatakan bahwa ada berbagai bentuk 

partner, misalnya ada anggota yang aktif menjalankan bisnis, 

tetapi dia tidak mau identitasnya diketahui oleh umum, ini 

disebut secret partner. Ada pula partner cukup dikenal oleh 

umum, tetapi dia tidak turut aktif menjalankan bisnis, ini disebut 

silent partner. Ada pula partner yang tidak aktif, dan juga tidak 

dikenal umum, ini disebut dormant partner (dormant = tidur). 

Ada lagi nominal partner, yaitu bukan pemilik tetapi 

menyatakan dirinya sebagai pemilik kepada umum, tentu atas 
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persetujuan pemilik yang sah. Dan semua tindakannya menjadi 

tanggung jawab pemilik bisnis. 

General partner yang sudah lama bekerja dalam bisnis 

tersebut dinamakan senior partner dan anggota yang baru 

bekerja dalam bisnis tersebut dinamakan yunior partner. 

Jika sudah ada kesepakatan dalam membentuk 

partnership maka harus dibuat persetujuan bersama dan 

disepakati bersama baik di depan notaris ataupun tidak, agar 

segala sesuatunya diatur secara tertulis. Sebab banyak 

kemungkinan yang bisa terjadi setelah usaha berjalan lancar 

ataupun tidak lancar yaitu timbulnya berbagai masalah yang 

membuat kericuhan yang belum diatur sebelumnya. 

Pada umumnya hal-hal yang dimuat dalam persetujuan 

itu ialah menyangkut: 

a) Nama-nama partner; 

b) Jumlah penyertaan modal; 

c) Masa mulai dan masa berakhirnya persetujuan; 

d) Gaji dan honor; 

e) Pembagian laba atau kerugian; 

f) Prosedur menambah partner; 

g) Prosedur memberhentikan partner; 

h) Penambahan karyawan; 

i) Tanggung jawab dan otoritas. 

7) Personil yang Dipercaya Untuk Menjalankan Perusahaan 

Memilih personil yang dipercaya memang agak sulit, 

sebab ini menyangkut masalah karakter, kejujuran, dan 

kemampuan seseorang. Adakalanya sulit mencari orang jujur. 

Padahal kejujuran ini adalah modal kehidupan yang utama. 
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Kadang-kadang melihat penampilan seseorang kita 

berkesimpulan dia jujur, tetapi dibalik itu terselubung pribadi 

jahat yang bisa menghancurkan bisnis. Nah, dalam hal ini perlu 

pengamatan. Pengawasan dilakukan terus menerus, baik secara 

diam-diam maupun secara terbuka. Jangan biarkan or-ang-orang 

kepercayaan anda bekerja bebas 100%, tetapi awasi dia, pantau 

tindak tanduknya, melalui catatan-catatan tertulis, informasi, 

ataupun rumor-rumor yang berkembang di antara karyawan 

lain. 

Hendaknya pemantauan yang anda lakukan tidak 

menimbulkan syak wasangka atau kecurigaan dari personil yang 

dipantau, sehingga keharmonisan kerjasama tetap terpelihara 

sebagai suatu kekerabatan. Jika ditemukan ada penyelewengan, 

ketidakberesan, maka segeralah ambil tindakan sebijaksana 

mungkin yang tidak akan menimbulkan permusuhan dan 

kerusuhan. 

Terutama dilakukan terhadap orang kepercayaan yang 

masih ada hubungan famili, adik ipar, kakak ipar, keponakan, 

dan sebagainya. Seringkali famili dekat ini merongrong jalannya 

bisnis. Jadi, harus dipertimbangkan apakah tidak ada orang lain, 

selain famili dekat tersebut. Apakah sudah terjamin bahwa famili 

dekat tersebut memang orang yang bisa dipercaya dan dapat 

diandalkan? 

Banyak pengalaman wirausaha mengalami kegagalan 

karena mengandalkan famili dekat sebagai tangan kanan 

pemilik. Barangkali perlu dipertimbangkan jika famili dekat akan 

ikut dalam wirausaha, maka tempatkan dia pada posisi yang 

tidak ada kesempatan untuk merongrong bisnis. Bahkan anak-

anak dari pemilik pun harus selektif bila mau menempatkan 
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mereka dalam kegiatan bisnis orang tuanya. Sebab tidak semua 

anak-anak sama perangainya. Lain orang, lain perilakunya. 

8) Jumlah Modal yang Diharapkan dan yang Tersedia ; 

Pada umumnya modal yang tersedia untuk membuka 

usaha sangat minim atau malah nihil. Modal utama adalah 

semangat dan kejujuran. Akan tetapi banyak di antara 

wirausahawan mampu mengumpulkan modal dari tabungan, 

menjual harta, atau pinjaman dari orang tua dan famili lainnya. 

Jika modalnya sangat kecil dapat dilakukan kerjasama dengan 

partner, yang masing-masing menyetorkan modalnya. Semua 

sumber dan kemampuan pengumpulan modal ini harus ditulis. 

Modal awal ini harus tetap dicari sampai memenuhi/mencukupi 

untuk menggerakkan langkah pertama wirausaha. 

Setelah usaha berjalan, kejujuran selalu tetap 

dipertahankan, reputasi semakin baik, maka hubungan akan 

terjalin baik dengan relasi. Relasi inilah yang biasanya sangat 

dominan menunjang perkembangan suatu wirausaha. Para relasi 

dapat membantu bahan, barang yang dibutuhkan, bahkan uang 

kontan pun dapat dipinjamkannya. Juga teman-teman lain yang 

sudah cukup percaya akan menawarkan pinjaman modal dengan 

bunga rendah. Inilah sumber-sumber modal, yang dapat 

diharapkan setelah usaha berjalan. Kemudian harus menjalin 

hubungan dengan bank. Suatu perusahaan yang sudah berjalan 

baik dan ingin maju, syarat mutlak ia harus berhubungan dengan 

bank. Melalui bank kita bisa memperoleh modal yang 

dibutuhkan dan dapat menyimpan uang sementara sebelum 

digunakan. 
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 Pro dan Kontra Mengambil Kredit/Berhubungan dengan 

Bank. 

Ada orang yang senang mengambil utang/berhubungan 

dengan bank, tetapi ada pula orang yang tidak mau berutang. 

Orang yang tidak mau berutang karena takut utang tersebut 

akan menjadi beban hidupnya, hidup tidak tenang, menimbulkan 

stress. Kekeliruan dalam menggunakan uang yang diperoleh 

melalui utang dapat mengakibatkan harta disita. 

Akan tetapi, orang yang senang berutang ada yang sangat 

optimis, mudah berutang tetapi sulit membayar. Ada pula 

pendapat bahwa tanpa berutang perusahaan sulit maju, sebab 

mengharapkan pemupukan modal sendiri melalui tabungan akan 

lambat sekali. Sedangkan peluang-peluang usaha yang 

menguntungkan sudah lepas. Hal inilah yang mendorong orang 

untuk berhubungan dengan bank/mengambil utang. 

Sebenarnya mengambil utang tidak ada masalah, 

sepanjang manajemen utang diatur dengan baik. Artinya, uang 

dari utang itu harus digunakan untuk sektor produktif. Jangan 

sampai utang digunakan untuk membeli barang-barang mewah, 

show, foya-foya. 

Jika utang diajukan untuk membangun toko (modal 

investasi) atau untuk belanja barang yang akan dijual kembali 

(modal kerja) ini adalah penggunaan yang baik. Tetapi jika utang 

diselewengkan untuk membangun rumah pribadi atau membeli 

barang mewah akan mengurangi modal kerja. 

Rencana pembayaran utang harus disusun secara cermat 

dan dilak-sanakan secara teratur, disiplin tinggi agar selalu tepat 

waktu. Inilah yang disibut dengan menjaga likuiditas. Likuiditas 

artinya kemampuan seseorang/ perusahaan untuk membayar 
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utang-utangnya setiap saat jatuh tempo (saat pembayaran). Jika 

terjadi penundaan pembayaran utang, tidak menepati janji ini 

disebut illikuid. Kepercayaan dari pihak bank atau orang lain 

yang memberi pinjaman akan berkurang. 

 Mengatur Manajemen Keuangan Secara Baik. 

o Seorang wirausaha mengambil utang harus disesuaikan 

dengan kemampuan mencicil. 

o Jangan mengambil utang besar, padahal tidak mampu 

menggunakannya secara produktif. 

o Jangan silau dengan tawaran kredit bank apabila anda tidak 

mem- butuhkannya. 

o Jangan sekali-kali mengambil utang dengan bunga tinggi 

terutama dari rentenir yang bunganya jauh lebih besar dari 

bunga bank resmi. 

o Hitunglah lebih dulu berapa besar bunga pinjaman yang 

harus anda bayar selama sebulan atau setahun, kemudian 

bandingkan dengan keuntungan usaha anda. Apakah 

persentase keuntungan usaha anda melebihi persentase 

bunga bank. 

o Jika utang terlalu memberatkan keuangan perusahaan, maka 

cari jalan keluar untuk segera melunasi utang, misalnya 

menjual asset yang tidak begitu perlu. 

o Pacu kinerja usaha anda untuk meningkatkan volume 

penjualan, mencari uang untuk pelunasan utang. 

o Buat analisis secara baik dan tajam, apakah usaha anda 

berada pada posisi cerah untuk maju, sebagai pertimbangan 

mengambil utang. 

o Dalam keadaan inflasi, ada gejala-gejala harga naik maka 

mengambil kredit cukup menguntungkan, asal volume 
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penjualan usaha anda bisa meningkat, minimal dalam 

keadaan stabil. 

o Jangan seenaknya menggunakan uang perusahaan untuk 

membangun rumah pribadi, kecuali susun anggaran lebih 

dulu berapa uang perusahaan akan dipakai. Jangan sampai 

penggunaan uang perusahaan mengganggu modal kerja, 

sehingga kinerja perusahaan menurun. Jika kinerja 

perusahaan menurun, maka perusahaan anda akan meluncur 

ke arah kebangkrutan. 

o Sebaiknya mulailah berusaha dengan modal kerja minimal, 

sambil mempelajari kebutuhan modal tambahan untuk 

pengembangan usaha yang menguntungkan. 

o Ambillah pinjaman/kredit apabila ada peluang untuk 

meningkatkan efisiensi, misalnya sebuah toko selama ini 

membeli barang secara kredit, dengan harga agak mahal. Jika 

dibayar secara tunai, akan diperoleh dis-kon yang jumlahnya 

jauh lebih besar dibandingkan dengan bunga bank. Untuk itu 

lebih baik segera minta kredit bank, agar lebih efisien. Dalam 

hal ini ada keuntungan ganda, yaitu harga barang lebih 

murah, dan pihak pemasok barang akan senang sebab selalu 

mendapat pembayaran tunai.  

o Mengambil kredit tanpa perhitungan matang, dapat 

menimbulkan bencana bagi perusahaan. Lihat betapa 

banyaknya perusahaan bangkrut dan disita oleh bank dan 

betapa pula BANK menjadi bangkrut karena banyak utang ke 

Bank Indonesia, dan pinjaman Luar Negeri. Akhirnya 

banknya dibangkrutkan atau dibekukan operasinya, diambil 

alih dan sebagainya. Ini bisa terjadi karena penyalahgunaan 
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uang ke sektor yang tidak menghasilkan atau menghasilkan 

dalam jangka lama.  

o Terakhir yang paling penting dan sangat menentukan 

keberhasilan manajemen keuangan perusahaan ini ialah 

soliditas pemilik perusahaan sendiri.  

Ada tiga macam soliditas yaitu  

o Soliditas moral, artinya bagaimana moral pribadi pemilik 

perusahaan, apakah ia seorang pemabuk, penjudi, peminum, 

dan sebagainya.  

o Soliditas komersial, artinya kemampuan pribadi pemilik 

perusahaan untuk menepati janji-janji dagang yang 

dibuatnya. ketepatan waktu membayar utang, tepat waktu 

mengirim barang, tepat waktu dalam janji pertemuan dan 

sebagainya. 

o Solidaritas finansial, artinya perusahaan yang berutang, 

apakah layak dipercaya bahwa uang yang diinvestasikan 

dalam perusahaan tersebut tidak akan lenyap percuma, 

karena besarnya unsur resiko yang dihadapi. 

9) Peralatan Perusahaan yang Perlu Disediakan ; 

Peralatan yang perlu disediakan adalah sesuai dengan 

kjepentingan usaha. Peralatan usaha pertokoan, akan berbeda 

dengan usaha kerajinan dan industri. Untuk pertama kali 

membuka usaha pikirkan peralatan yang sangat. diperlukan. Di 

luar itu, jangan dibeli, sebab akan mengganggu uang kas. Ada dua 

hal yang dipertimbangkan dalam menyediakan peralatan: 

1. Ekonomis. 

2. Prestise. 

Wirausaha yang ekonomis sangat memperhatikan 

efisiensi dalam membeli peralatan. Dia akan membeli peralatan 
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yang sangat diperlukan, rak-rak, meja, mesin hitung. Dia bisa cari 

peralatan itu di pasar barang bekas, ini sangat ekonomis. Dia 

merasa belum perlu membeli cash register, cukup pakai mesin 

hitung yang murah saja. Nanti jika usaha sudah maju, baru beli 

yang serba mahal dan mewah, baru boleh menonjolkan prestise. 

Wirausaha yang prestisius akan selalu membeli peralatan 

terlengkap dan baru serta mahal. Ini pun tidak salah, asal sifat 

prestisius ini sesuai dengan rencana usaha yang akan 

dikembangkan serta konsumen yang akan dilayani serta 

disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Misalnya wirausaha 

ini dibuka di lokasi pemukiman elit, harus terjamin kebersihan, 

dan keasriannya. Untuk itu perlu dipasang AC, fan dan 

sebagainya. Jadi kebutuhan akan peralatan sesuai dengan 

lingkungan konsumen yang akan dilayani, dan kemampuan 

keuangan yang tersedia. 

10) Penyebaran Promosi ; 

Sebagai suatu usaha baru, tentu belum dikenal oleh 

masyarakat. Oleh sebab itu harus direncanakan apakah usaha ini 

perlu diperkenalkan/ dipromosikan atau tidak. Jika akan 

dipromosikan harus direncanakan bentuk promosi, 

tempat/media mempromosikan, keunggulan apa yang akan 

ditunjukkan, apakah akan menonjolkan harga murah, kualitas 

prima, lokasi strategis dan sebagainya. 

Elemen-elemen promosi 

Elemen-elemen promosi yang biasa digunakan antara 

lain: 

1. Advertising, yaitu berupa iklan di berbagai media.     

2. Personal selling, merupakan tenaga penjual yang disiapkan 

baik di toko (pramuniaga) ataupun yang berkunjung ke 
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rumah-rumah (salesman). 

3. Sales promotion, yaitu berupa daya tarik bagi konsumen 

dalam bentuk korting, obral, hadiah, undian-undian kupon 

dan sebagainya. 

4. Public relation, artinya memberi informasi kepada 

masyarakat tentang perusahaan, baik menyangkut produk, 

manajemen dan sebagainya, yang membuat masyarakat 

memiliki image (citra) baik terhadap perusahaan. 

Bentuk-bentuk advertising yang sering digunakan antara 

lain: 

1. Papan reklame, didirikan di pinggir jalan di tempat strategis 

sehingga jelas dipandang. Papan reklame ini dimanfaatkan 

pula sebagai sarana hiasan kota dengan menggunakan 

warna warni lampu penerangan. Dapat dipasang rendah 

ataupun dipasang tinggi di atas gedung bertingkat. 

2. Poster, yaitu berupa tulisan singkat tentang apa yang 

dipromosikan di atas kertas atau kain. Gambarnya agak 

mencolok. 

3. Katalog, ini juga dibuat di atas kertas dengan desain 

menarik, berisi keterangan dengan gambar disertai foto dan 

daftar harga barang yang ditawarkan. 

4. Folder, ini dibuat dalam bentuk kertas yang dilipat-lipat 

sehingga menarik, kecil mungil, dihiasi tulisan, gambar, dan 

foto. 

5. Spanduk, ini pada umumnya dibuat dari kain yang ditulis, 

kadang-kadang diberi gambar. Dipasang atau direntang di 

jalan-jalan ataupun di depan gedung/bangunan tertentu. 

6. Slide, ini merupakan bahan yang diproyeksikan di dalam 

bioskop sehingga menjadi bahan iklan yang ditayangkan 
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sebelum pemutaran film. 

7. Iklan, adalah sejenis reklame yang dipasang pada media 

cetak seperti surat kabar, majalah atau media elektronik 

seperti televisi dan radio. 

8. Papan nama perusahaan, biasa dipasang di tempat usaha, 

agar masyarakat mengetahui kegiatan apa yang sedang 

berjalan di tempat tersebut. Rasa ingin tahu mereka akan 

menjadi daya tarik tersendiri terhadap perusahaan. 

Bagi sebuah wirausaha kecil ataupun menengah yang 

baru berdiri dan merasa perlu mengadakan promosi sederhana, 

biasanya dilakukan dengan cara  : 

1. Memasang papan nama perusahaan. 

2. Memasang spanduk yang menyatakan: "Sudah dibuka usaha 

..." dan menonjolkan keunggulan-keunggulan produknya. 

3. Menyebarkan brosur-brosur, selebaran, sebagai 

pemberitahuan keberadaan wirausaha baru tersebut. 

Cara menyebarkan brosur bermacam-macam, antara lain 

melalui orang yang diberi honor membagikan brosur ke 

sopir di perempatan jalan, dan ke rumah-rumah di sekitar 

lokasi perusahaan, kantor-kantor, atau ke jemaah mesjid. 

4. Memberitahukan kawan-kawan, relasi tentang usaha yang 

baru dibuka dan mengundang mereka untuk datang 

berkunjung. 

5. Menyebarkan kartu nama yang memuat informasi tentang 

bisnis anda. 

Dengan promosi secara sederhana tersebut, akan 

menarik konsumen datang ke lokasi usaha anda. Jika mereka 

merasa puas, terpenuhi needs dan wants-nya, maka lain kali 

mereka akan datang kembali. Juga mereka akan menyebarkan 
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informasi kepada relasi agar mereka mencoba produk usaha 

tersebut. Lama kelamaan wirausaha anda akan makin maju. 

4.  Bentuk Formal Business Plan 

Sebenarnya tidak ada aturan baku dalam bentuk 

business plan, akan tetapi pada umumnya business plan memuat 

hal-hal sebagai berikut: 

1) Halaman depan ; 

Di halaman ini dicantumkan nama dan alamat 

perusahaan, nama orang yang bertanggung jawab yang bisa 

dihubungi sewaktu-waktu melalui telepon. 

2) Daftar isi ; 

Harus dibuat daftar isi secara rinci dengan nomor-nomor 

halamannya. 

3) Rangkuman eksekutif ; 

Rangkuman eksekutif ini sangat penting karena pembaca 

ingin melihat secara cepat apa isi dari keseluruhan business plan 

tersebut. Rangkuman eksekutif merupakan inti dari perencanaan 

yang sangat menarik perhatian pembaca. 

4) Penjelasan tentang perusahaan ; 

Di sini diungkapkan strategi perusahaan dan tim 

manajemen yang mengelola perusahaan. 

5) Pemasaran ; 

Di sini diungkapkan pasar yang dituju berapa besar 

potensi pasar dan berbagai strategi serta ramalan tentang target 

konsumen dimasa yang akan datang. 

6) Barang dan jasa yang dihasilkan ; 

Di sini diungkapkan mengenai kualitas, kuantitas, 

kegunaan dan keistimewaan barang dan jasa yang ditawarkan. 

7) Usaha meningkatkan penjualan ; 
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Di sini dijelaskan tentang berbagai teknik promosi yang 

akan digunakan, tenaga penjual yang digunakan, atau 

perwakilan-perwakilan penjual yang perlu diangkat diberbagai 

daerah. 

8) Permodalan ; 

Di sini diungkapkan rencana permodalan dan proyeksi 

permodalan, neraca pendahuluan, aliran kas, dan pendapatan. 

9) Apendix ; 

Di sini dilampirkan berbagai keterangan yang diperlukan 

untuk melengkapi business plan. Misalnya akte pendirian 

perusahaan, SIUP, sertifikat tanah dan sebagainya Selanjutnya 

dikemukakan daftar isi dari business plan yang lebih rinci. 

Namun penggunaan daftar isi ini sangat tergantung 

kepada bentuk bisnis dan besar bisnis yang akan dilaksanakan. 

Berikut ini dapat disimak outline dari business plan 

oleh Hisrich-Peters Isi dari Business Plan 

I. Pendahuluan 

- Nama dan alamat perusahaan 

- Nama dan alamat pemilik 

- Nama dan alamat penanggung jawab yang bisa 

dihubungi sewaktu-waktu 

- Informasi tentang bisnis yang dilaksanakan 

II. Rangkuman eksekutif lebih kurang tiga halaman 

yang menjelaskan secara komplit isi business plan. 

III. Analisis industri 

- Perspektif masa depan industri 

- Analisis persaingan 

- Segmentasi pasar yang akan dimasuki 

- Ramalan-ramalan tentang produk yang dihasilkan 
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IV. Deskripsi tentang usaha 

- Produk yang dihasilkan 

- Jasa pelayanan 

- Ruang lingkup bisnis 

- Personalia dan perlengkapan kantor 

- Latar belakang identitas pengusaha 

V. Rencana produksi 

- Proses pabrikasi 

- Keadaan gedung dan perlengkapannya 

- Keadaan mesin dan perlengkapannya 

- Sumber-sumber bahan baku 

VI. Rencana pemasaran 

- Penetapan harga 

- Pelaksanaan distribusi 

- Promosi yang akan dilakukan 

- Pengembangan produk  

VII. Perencanaan Organisasi 

 Bentuk kepemilikan dan struktur organisasi 

- Informasi tentang partner 

- Uraian tentang kekuasaan 

- Latar belakang anggota tim manajemen 

- Peranan dan tanggung jawab personalia dalam 

organisasi 

VIII. Resiko 

- Evaluasi tentang kelemahan bisnis 

- Gambaran teknologi 
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IX. Perencanaan permodalan Neraca permulaan 

perusahaan 

- Proyeksi aliran kas 

- Analisa titik impas 

- Sumber-sumber permodalan X.  Apendix 

- Surat-surat 

- Data penelitian pasar 

- Surat-surat kontrak dan dokumen perjanjian lainnya 

- Daftar harga dari pemasok barang 

 (Terjemahan bebas dari Hisrich-Peters, 1995:120) 

 

C. CONTOH BUSINESS PLAN UNTUK USAHA BARU DAN 

PENGEMBANGAN USAHA 

I. Latar belakang 

Di sini dimasukkan latar belakang pendirian perusahaan 

keadaan persaingan, masih terbuka peluang usaha, 

fasilitas yang dimiliki dan prospek usaha dimasa yang 

akan datang. 

II. Identitas pemilik 

Di sini dicantumkan nama pemilik tempat dan tanggal 

lahir, alamat rumah dan telepon, jenis kelamin, status 

perkawinan, pendidikan terakhir, kursus-kursus yang 

pernah diikuti pengalaman kerja. 

III. Data perusahaan 

Di sini dicantumkan nama perusahaan, alamat kantor 

dan nomor telepon, bidang usaha, bentuk badan usaha, 

bank, mulai berdiri, susunan pengurus. 

IV. Aspek produksi 
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Di sini dicantumkan jenis dan jumlah mesin yang 

digunakan, kapasitas produksi, jumlah produksi rata-rata 

perbulan, sumber bahan baku. Jika untuk pertokoan 

maka jelaskan jenis barang yang dijual, sumber barang, 

cara pembelian. 

V. Aspek pemasaran 

Di sini dijelaskan sistem distribusi, sistem pembayaran 

dari pembeli, konsumen sasaran, wilayah pemasaran, 

penguasaan pasar, segmentasi pasar, keuntungan rata-

rata dari penjualan. 

VI. Aspek keuangan 

Di sini dicantumkan kebutuhan uang rata-rata perbulan 

untuk bahan baku, bahan penolong, upah gaji, biaya 

umum, ATK, bunga, pajak dan Iain-Iain. Jika untuk usaha 

baru cantumkan modal investasi untuk bangunan, sewa 

kontrak tempat, pembelian mesin dan perlengkapan. 

Untuk keperluan modal kerja dijelaskan kebutuhan 

modal tiap minggu atau tiap bulan. 

Kemudian dilampirkan neraca perusahaan yang 

menggambarkan rincian jumlah aktiva dan pasivanya.  

Selanjutnya dijelaskan pula laporan rugi laba dengan 

mencantumkan jumlah hasil penjualan, harga pokok, harga 

pembelian, biaya-biaya yang dikeluarkan, bunga bank, pajak dan 

sebagainya. Selanjutnya jika perusahaan mengajukan kredit ke 

bank maka bank akan meminta berbagai keterangan lainnya. 

Segala persyaratan yang diminta oleh bank jika kurang jelas 

dapat menanyakan kebagian customer service bank yang 

bersangkutan. Biasanya diminta proyeksi cash flow per bulan 

yang menjelaskan aliran kas masuk yang berasal dari penjualan 
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tunai, penerimaan piutang, kredit dari bank dan sebagainya. 

Aliran kas keluar mencantumkan berbagai pengeluaran uang 

untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, upah gaji, biaya 

umum dan sebagainya. Kemudian diminta pula rencana 

pengembalian pinjaman yang mencantumkan jumlah pinjaman, 

jangka waktu pinjaman, tingkat bunga, jumlah cicilan per bulan. 

Dan dibikin daftar cicilan pokok pinjaman dan bunga pinjaman 

serta jumlah cicilan setiap bulan. Sehingga pinjaman tersebut 

lunas sampai jangka waktu yang telah ditetapkan. Pada bagian 

selanjutnya akan disajikan beberapa contoh mengenai 

perencanaan bisnis yang akan dilakukan.  
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