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WIRAUSAAHA 
• Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha.

• WIRA = pejuang, gagah, berani, teladan dan jujur

• USAHA = kegiatan yang dilakukan

“Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk

baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk

mangadakan produk baru, mengatur permodalan dan memasarkannya.



STIMULUS  DAN MOTIVASI WIRAUSAHA

 Keragaman tekstil di Indonesia yang beraneka ragam

 Nilai kain tekstil di Indonesia sangat unik dan khas

sehingga diminati banyak orang

 Keunikan, corak dan warna sangat digemari oleh

masyarakat umum

 Memanfaatkan potensi produk kerajinan



KARAKTERISTIK & SIKAP 

KEWIRAUSAHAAN



PERCAYA DIRI (SELF CONFIDENCE)

Merupakan paduan sikap dan

keyakinan seseorang dalam

menghadapi tugas atau pekerjaan, 

yang bersifat internal, sangat relatif

dan dinamis serta kemampuan untuk

memulai, melaksanakan dan

menyelesaikan suatu pekerjaan.



BERORIENTASI TUGAS DAN HASIL 
 Seorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu

mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan dan

kerja keras.

 Dalam kewirausahaan, peluang hanya diperoleh apabila ada inisiatif.

 Sikap inisiatif : disiplin diri, berpikir kritis, tanggap, bergairah, dan semangat

berprestasi



BERANI MENGAMBIL RESIKO (RISK TAKER)

• Wirausahawan adalah orang yang menyukai usaha-

usaha yang lebih menantang.

• Wirausaha menghindari situasi resiko yang rendah

karena tidak ada tantangan dan menjauhi situasi resiko

yang tinggi karena ingin berhasil.

• Pada saat ini ada dua alternative yag harus dipilih, 

yaitu alternative yang mengandung resiko dan

alternative yang konservatif.



KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP)

• Seorang wirausahawan harus memliki sifat kepemimpinan, 

kepeloporan, keteladanan.

• Memanfaatkan perbedaan sebagai suatu yang menambah nilai

“Ia selalu meampilkan produk dan jasa-

jasa terbaru dand berbeda sehingga ia

menjadi pelopor baik dalam proses 

produksi maupun pemasaran”



BERORIENTASI KE MASA DEPAN

 Wirausahawan harus memiliki perspektif dan pandangan ke
masa depan.

 Kuncinya adalah dengan kemauan untuk menciptakan sesuatu
yang baru dan berbeda dari yang ada sekarang.



KEORISINILAN : KREATIVITAS DAN INOVASI

Wirausaha yang inovatif, adalah orang yang memiliki ciri-ciri berikut:
1. Tidak puas dengan cara-cara yang dilakukan saat ini.

2. Selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya.

3. Selalu ingin tampil berbeda atau selalu memanfaatkan perbedaan

Kreatif berarti menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya



SYARAT MENJADI WIRAUSAHA YANG BERHASIL

 Memiliki sikap mental yang positif.

 Memiliki keahlian di bidangnya.

 Mempunyai daya piker yang kreatif.

 Rajin mencoba hal-hal yang baru (inovatif).

 Memiliki semangat juang yang tinggi (motivasi) 
dan komitmen yang tinggi.

 Mampu mengantisipasi berbagai resiko dan
persaingan.



FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN DAN 
KEGAGALAN WIRAUSAHA
• Berani mengambil resiko

• Percaya bahwa gagal adalah bagian dari proses menuju kesuksesan

• Percaya bahwa kegagalan adalah kesuksesan tertunda

• Buatlah perhitungan dan perencanaan yang matang

• Berdo’a dan sedekah.


