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1) Aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana usaha (studi  kelayakan 

 usaha) 

 a. Aspek pemasaran 

 Kebutuhan, 

 Segmentasi pasar, 

 Target, 

 Nilai tambah, 

 Masa hidup produk, 

 Struktur pasar, 

 Persaingan dan strategi pesaing. 

 b. Aspek prosuksi 

 Lokasi operasi, 

 Volume operasi, 

 Mesin dan peralatan, 

 Bahan baku dan bahan penolong, 

 Tenaga kerja, 

 Lay out. 

 c. Aspek manajemen 

 Kepemilikan, 

 Organisasi, 

 Tim manajemen, 

 Karyawan. 

 d. Aspek keuangan 

 Kebutuhan dana, 

 Sumber dana, 

 Proyeksi neraca, 

 Proyeksi laba rugi, 

 Proyeksi aliran kas (cash flow). 

 

 

2) Pengertian modal dan sumber modal dalam studi kelayakan usaha 

 

 Modal merupakan faktor usaha yang memegang peranan penting karena hal ini menjadi 

salah satu proses dalam investasi jangka panjang serta patut diperhitungkan sedemikian rupa 

dalam rangka mengontrol keuangan dalam sebuah bisnis dalam periode waktu yang sudah 

terencana. 
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Secar keseluruhan,modal usaha dibagi menjadi 3 bagian : 

a.  Modal investasi awal 

 Modal usaha yang harus dikeluarkan di awal membuka usaha,biasanya dipakai     untuk 

jangka panjang. 

Contoh : bangunan,mesin,promosi 

b. Modal kerja 

 Modal usaha yang dikeluarkan untuk membeli atau membuat barang dagangan, biasanya 

dalam jangka waktu tiap bulan atau waktu-waktu tertentu ketika ada pesanan barang. 

Contoh : bahan baku,bahan penunjang 

c. Modal operasional 

 Modal usaha yang digunakan untuk membayar biaya operasional bulanan dari bisnis 

yang dijalankan. 

Contoh : pajak listrik,gaji karyawan,pajak telefon,PDAM,restribusi 

Sumber perolehan modal : 

1. Modal pribadi 

2. Pinjaman dari pihak lain (family,rekan,bank,lembaga keuangan dll) 

 

3) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penetapan lokasi usaha 

 a. Dekat dengan pasar 

 Bagi pengusaha dalam bidang penjualan produk, biaya dan waktu diperlukan untuk 

mengangkut produk ke pelanggan, adalah suatu pertimbangan utama. Karena itu, perusahaan 

harus ditempatkan dekat pusat pasarnya. Faktor lain yang juga perlu diperhatikan dalam 

mendekati pasar, yaitu kuantitas dan kualitas produk yang akan dijual, daya beli masyarakat, dan 

jenis produk yang akan dihasilkan. Barang yang lekas rusak, seperti daging, ikan  memerlukan 

kecepatan untuk sampai ke pasar, hal ini perlu dipertimbangkan. 
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 b. Dekat dengan bahan baku dan bahan penunjang               

 Sumber bahan baku atau bahan mentah yang diperlukan sebagai input, harus 

dipertimbangkan. Ini sangat erat hubungannya dengan biaya produksi. Bahan baku yang murah 

harganya tetapi jauh letaknya dari lokasi perusahaan, akan mengakibatkan biaya angkutan relatif 

tinggi dan biaya produk relatif mahal sehingga harga jual produk juga mahal. lokasi perusahaan 

haruslah ditempatkan pada lokasi yang biaya pengangkutan atau biaya materialnya relatif murah. 

Pertimbangan lain suatu perusahaan harus dekat dengan bahan baku, terutama bagi perusahaan 

yang menggunakan bahan baku yang mudah busuk seperti industri bahan makanan, industri 

pengalengan, dsb. 

 c. Dekat dengan sarana transportasi 

 Lokasi perusahaan harus dekat dengan sarana transportasi, agar hubungan antara 

produsen dan konsumen di pasar; antara produsen dengan pemasok bahan baku mudah atau 

cepat, bila menerima bahan baku untuk diproses menjadi produk jadi dan cepat mengirim 

produknya baik ke pasar maupun ke pemesan, maka akan memberikan kepuasan kepada 

pelanggannya. Pertimbangan tersebut, pada dasarnya adalah agar biaya transportasi dapat ditekan 

serendah mungkin sehingga harga barang dapat bersaing di pasar. 

 d. Dekat dengan tenaga kerja yang cocok                                          

 Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi, yang mempunyai pengaruh langsung 

terhadap hasil produksi. Tingkat upah yang di suatu lingkungan masyarakat, harus menjadi 

perhitungan dalam menentukan lokasi, agar bisa disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. 

Dan juga Faktor kemampuan tenaga kerja di suatu lokasi produksi.  

 e. Sesuaikan dengan segmen masyarakat yang akan diraih   

 Misalnya jika ingin membuka klinik kesehatan untuk kelas menengah ke atas  maka 

lokasi perumahaan kelas menengah atas menjadi masuk akal. Atau jika ingin membuka toko 

bahan-bahan bangunan sebaiknya mencari lokasi perumahan yang sedang berkembang. 
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4) Persyaratan sebuah negara yang ingin maju dalam bidang ekonomi ada 5 

 sumber : 

 1. Sumber daya manusia yang handal,tangguh,dan jujur, 

 2. Sumber daya ekonomi yang memadai, 

 3. Dukungan supra struktur (debirokratisasi), 

 4. Sumber-sumber wirausaha (SDM wirausahawan), 

 5. Kepastian hukum (supremasi hukum). 

 Menurut saya, dari ke lima sumber tersebut, Indonesia memang masih memiliki 

kekurangan di lima sektor itu tetapi dari kelima sektor tersebut ada dua yang menurut saya paling 

kurang, yaitu sumber daya manusia yang handal, tangguh, dan jujur dan SDM wirausaha. Di 

Indonesia SDM nya masih rendah, itu semua diakibatkan karena SDM di Indonesia sebagian 

besar hanya berluluskan SMA dan sederajat, dan hanya ada beberapa yang sampai ke perguruan 

tinggi. Jadi apabila pendidikannya rendah kebanyakan besar mereka hanya nganggur atau kerja 

seadanya, padahal sebetulnya berwirausaha itu ada yang hanya membutuhkan modal kecil tapi 

apabila terus menerus berjalan lancar maka akan semakin besar. Selanjutnya bagi yang memiliki 

dasar pendidikan yang cukup mereka apabila berwirausaha dan sudah berhasil lama – kelamaan 

akan berbuat curang (korupsi), itu ditunjukkan dengan semakin meningkatnya angka korupsi di 

Indonesia dan secara tidak langsung menunjukkan bahwa SDM di Indonesia sampai saat ini 

masih belum memiliki sifat jujur, handal dan tangguh. Selanjutnya di Indonesia masih 

kekurangan sumber-sumber wirausaha (SDM wirausahawan). Sebagian besar masyarakat 

Indonesia masih  berangan - angan untuk jadi pegawai. Jarang diantara mereka yang ingin 

menjadi pembuka lapangan pekerjaan, melainkan mereka hanya ingin mengisi lapangan 

pekerjaan. Salah satu  contoh, anak-anak bila ditanya cita - citanya kelak pasti semua menjawab 

ingin jadi dokter, pilot, pegawai bank dll. Akhirnya paradigma ini berkembang hingga mereka 

dewasa. Mereka menganggap untuk mencapai kemakmuran ekonomi hanya dicapai melalui 

pekerjaan - pekerjaan tersebut.  

 

 



Pendidikan Teknik Sipil / Bangunan  
FKIP UNS 
 

Sedikit sekali yang berfikir bahwa menciptakan lapangan pekerjaan akan mendapat kemakmuran 

ekonomi yang lebih menjanjikan. Padahal, lapangan pekerjaan hanya terbatas sedangkan pencari 

pekerjaan bertambah setiap waktu. Akibatnya banyak pengangguran dimana-mana. Inilah yang 

sampai saat ini menjadi masalah terbesar di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah seharusnya ikut 

andil dalam pencarian jalan keluarnya. Masalah ini bisa diselesaikan dengan memberikan 

pelatihan ketrampilan kepada masyarakat, penyuluhan tentang moral hukum (korupsi), 

penyuluhan-penyuluhan kewirausahaan, pelatihan pengembangan potensi, dan yang terpenting 

adalah pemberian modal usaha bagi yang membutuhkan. Tanpa modal potensi dan keahlian 

masyarakat tidak bisa dikembangkan. Disamping itu dari masing-masing individu juga harus 

menghilangkan obsesi untuk  meminta pekerjaan dari orang lain, tapi jadilah pemberi lapangan 

pekerjaan bagi orang lain. 

 

5) Indonesia adalah negara agraris, tetapi tidak banyak orang yang mau 

 bertani lagi, sehingga kita terpaksa mengimpor bahan makanan dari luar  negeri. 

Padahal salah satu ladang wirausaha yang tiada habisnya adalah  bidang pertanian, 

selain jasa, retail, dan produksi. 

 Menurut saya, yang perlu dilakukan agar kita bisa menjadikan pertanian sebagai ladang 

wirausaha adalah : 

1. Penggunaan alat / teknologi baru dan canggih, 

2. Investasi infrastruktur, 

3. Pemerintah menetapkan harga yang menguntungkan para petani, 

4. Penggunaan varietas unggul, 

5. Penggunaan pupuk yang berkualitas, 

6. Penyuluhan kepada petani tentang system pertanian yang baik, 

7. Perbaikan pengelolaan pengairan, 

8. Mengadakan riset dan pengembangan di bidang pertanian, 

9. Menerapkan panca usaha tani secara tepat, karena panca usaha tani saat ini hanya simbol 

belaka dan tidak begitu diterapkan. 
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6) Menjadi wirausaha adalah sebuah keniscayaan. Menjadi guru adalah sebuah 

 pengabdian pada profesi tertinggi di Indonesia. 

Cara menggabungkan dua profesi ini,sehingga kita dapat memajukan dunia pendidikan di 

Indonesia,sehingga bisa menjamin peningkatan kualitas SDM Indonesia adalah dengan 

menekuni kedua profesi tersebut dengan sungguh-sungguh. Dengan menekuni keduanya, kita 

akan mendapatkan multy profit. Dari segi spiritual,menjadi seorang guru merupakan amal 

jariyah, artinya pahalanya akan terus mengalir selama ilmu yang kita tularkan masih dipakai 

orang lain(investasi di akherat). Selain itu, sekarang ini penghasilan guru sudah lumayan besar 

setelah adanya progam sertifikasi sehingga meningkatkan kemakmuran para guru. Nah, dari gaji 

yang besar itu bisa disisihkan untuk membuat usaha yang bisa ditinggal atau tidak memakan 

waktu banyak. Guru bukan lagi pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi sekarang guru telah menjadi 

pahlawan dengan tanda jasa yang sebanding dengan pengorbanannya. Waktu luang setelah 

mengajar bisa dimanfaatkan sebagai lahan untuk berwirausaha. Selain bisa menambah keuangan, 

berwirausaha juga melatih untuk menjadi insan yang tangguh, berdaya juang tinggi, disiplin, 

kreatif, terampil, dsb. Bahkan agamapun menganjurkan manusia untuk berwirausaha karena 

dalam 10 pintu rejeki,9 diantaranya adalah melalui perdagangan. Maksud perdagangan disini 

luas, baik perdagangan barang maupun jasa.  

 

7)  Kita sangat beruntung bahwa kita dilahirkan pada sebuah negara yang subur, 

makmur, gemah ripah, loh jinawi. Akan tetapi, fakta menunjukan bahwa masih banyak 

warga kita yang berada dalam batas bawah garis kemiskinan, bahkan ada di antara 

mereka yang berpendidikan cukup. Peluang berwirausaha di negara kita sangat luas 

dan tidak terbatas. 

Menurut saya, penyebab kasus ini adalah : 

 a. Kurangnya ilmu / pengetahuan 

 Bila ada peluang tanpa adanya pengetahuan sama dengan nol. Tanpa bekal 

pengetahuan,kita membiarkan peluang terbengkalai begitu saja atau di ambil orang lain yang 

lebih kompeten. Hal inilah yang sebagian besar di alami oleh sebagian besar masyarakat 

Indonesia. 
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 Mereka masih banyak yang berpendidikan rendah. Selain itu disebabkan oleh budaya membaca 

yang kurang melekat di masyarakat. Minat membaca sangat berpengaruh pada kapasitas 

kemampuan seseorang karena membaca adalah gerbang pengetahuan. Walaupun berpendidikan 

rendah,tapi kalau minat bacanya tinggi maka pengetahuannya mungkin akan seluas orang yang 

berpendidikan. 

 b. Kurangnya modal 

 Modal merupakan komponen yang paling penting dalam berwirausaha. Tanpa modal, 

sebriliant apapun ide - idenya tidak akan terwujud. Kendala ini banyak dihadapi oleh masyarakat 

menengah ke bawah. Meminjam modal dari bank atau instansi keuangan lainnya banyak 

syarat/kriteria yang harus dipenuhi. Sehingga bagi orang yang belum mempunyai pekerjaan 

tetap,pihak bank kesannya seperti mempersulit. Sebaliknya, pinjaman mengalir dengan mudah 

bagi mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetap. Hal ini yang menjadi ketimpangan di 

masyarakat sehingga masyarakat banyak yang enggan meminjam modal dari bank. 

 c. Kurang menguasai teknologi 

 Dijaman sekarang ini,di segala bidang telah menerapkan adanya teknologi. Dengan 

teknologi semuanya menjadi cepat,mudah,mendapat hasil yang berkualitas. Teknologi hanya 

dapat di kuasai oleh orang-orang tertentu yang telah memiliki keahlian khusus. Keahlian dapat 

diperoleh melalui pelatihan/training dalam jangka waktu tertentu.Untuk mengikuti 

pelatihan/training tersebut di butuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka teknologi ini hanya dapat 

dinikmati bagi mereka yang mempunyai financial lebih. Bagi masyarakat golongan bawah akan 

semakin tertinggal oleh kemajuan jaman dengan tetap bertahan pada sistem tradisional. 

 

8) Upaya yang dilakukan dalam menciptakan peluang sehingga menjadi kesempatan 

yang berujung pada kegiatan produktif adalah 

 Peluang merupakan suatu kondisi yang memungkinkan seseorang untuk 

mengimplementasikan ide - ide baru, kreatif, dan inovatif sehingga menciptakan kegiatan yang 

produktif. Tapi, tidak semua orang dapat melihat peluang. Peluang hanya dilihat oleh orang-

orang yang cermat, kreatif, inisiatif, dan berjiwa wirausaha.  
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Misalnya: Pada saat piala AFF semua suporter pasti butuh atribut masing – masing teamnya, jadi 

kita bisa menjual marcendhise dan atribut - atribut dari team yang mereka inginkan. 

 Cara supaya kita bisa melihat peluang ialah dengan melihat sesuatu dari sisi dan pola 

pikir yang berbeda yang tidak pernah difikirkan oleh orang lain. Kemudian kita isi peluang 

dengan implementasi ide - ide kita dalam bentuk nyata. Penerapan ide-ide tersebut harus di jaga 

agar berjalan terus secara berkesinambungan sehingga menciptakan suatu kegiatan yang 

produktif. 

 

9) Persyaratan menjadi wirausahawan antara lain : 

a) Bersifat kreatif,terampil,mempunyai jiwa pemimpin,berani menghadapi   

  ketidakpastian 

b) Mempunyai energi,rasa empati,etika 

 c) Berwawasan luas 

 d) Menerapkan ide baru, memiliki inovasi dan inisiatif 

 e) Mampu membuat perencanaan yang baik 

 f) Bersifat adil pada setiap orang  

 g) Ulet dalam mengambil keputusan 

 h) Supel,sabar,senang dalam berinteraksi dengan orang lain 

 i) Antusias dalam menghadapi tantangan 

 j) Mampu memusatkan perhatian (konsentrasi) pada hasil kerja 

 k) Mempunyai motivasi (asa) tinggi 

 l) Mampu berfikir positif dengan akal sehat 

 m) Menaati norma-norma yang berlaku 

 

 



Pendidikan Teknik Sipil / Bangunan  
FKIP UNS 
 

10).   Kedisiplinan,kejujuran,kemandirian,dan keberanian mengambil resiko adalah 

bagian dari karakteristik wirausahawan yang harus di implementasikan dalam 

semua profesi. 

Sebagai mahasiswa,upaya yang dapat saya lakukan agar 4 hal tersebut selalu ada dalam diri saya 

adalah : 

 a. Kedisiplinan 

 Berusaha mendisiplinkan diri dengan menaati peraturan yang kita buat sendiri. Membuat 

jadwal kegiatan dalam sehari/seminggu/sebulan atau dalam kurun waktu tertentu akan membantu 

dalam melatih disiplin. Dengan begitu,kita akan berusaha bertindak/melakukan kegiatan sesuai 

jadwal dan membuat hidup teratur tanpa adanya waktu yang terbuang sia-sia. Seluruh waktu kita 

di isi oleh kegiatan-kegiatan yang jelas tujuannya. Dengan disiplin kita akan lebih bisa 

menghargai waktu serta tugas dan tanggung jawab akan selesai sesuai deadline. Jadi tidak ada 

istilah malas-malasan atau membuang waktu untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya. 

 b. Kejujuran 

 Kejujuran merupakan kunci untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Sekali tidak 

jujur,selamanya orang tidak akan percaya pada kita. Maka kejujuran perlu ditanamkan pada 

setiap profesi,termasuk mahasiswa yang diharapkan kelak bisa menjadi pemimpin bangsa. 

Kejujuran harus dibiasakan sejak dini dan dari hal-hal yang paling kecil. Sebagai contoh 

implementasi kejujuran pada mahasiswa antara lain jujur ketika test atau tugas sesuai dengan 

kemampuan sendiri,jujur mengenai presensi kuliah,jujur ketika mengklarifikasikan nilai yang 

salah dll. Dengan dimulai dari hal-hal yang kecil,kita akan mudah menjunjung kejujuran ke 

dalam lingkup yang lebih besar. 

 c. Kemandirian 

 Menjadi seorang mahasiswa pasti banyak tuntutan untuk mandiri,baik itu di kehidupan 

kos maupun kampus. Sebagai contoh: anak kos dituntut harus bisa menyediakan kebutuhan 

sendiri mulai dari pangan sampai papan,di kampus juga dilatih mandiri melalui tugas-tugas 

bersifat individual sehingga kita harus mengerjakan atau mencari referensinya sendiri. Kuliah 

sambil kerja atau membuka suatu usaha juga dapat melatih kemandirian di bidang ekonomi.  
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Kemandirian bukan berarti melatih kita untuk individual dan egois, tetapi lebih menekankan 

pada penggalian seluruh potensi yang dimiliki agar mampu menyelesaikan setiap masalah. 

 

 d. Keberanian mengambil resiko 

 Segala sesuatu yang dilakukan pasti ada resikonya. Sebagai seorang mahasiswa juga 

banyak resikonya. Kita harus bersusah payah belajar sementara teman-teman lain (yang tidak 

kuliah) bersenang-senang di luar sana,bila ada yang kerja sampingan harus kuat secara mental 

dan fisik sehingga kuliah dan kerja bisa berjalan seimbang, bagi yang tinggal di kos harus belajar 

mengurus diri sendiri yang sebelumnya kalau dirumah masih dimanja-manja oleh orang tua. 

Orang yang tidak pernah berhadapan dengan resiko berarti ia tidak pernah melakukan apa-apa. 

Sebaliknya,orang yang banyak menghadapi resiko berarti ia melakukan banyak hal. Tetapi bila 

sudah niat sungguh-sungguh,apapun resikonya akan dijalani dengan ikhlas dan lapang dada. Di 

balik setiap resiko,suatu saat pasti ada manfaatnya yang bisa dipetik. 

 

11. Takdir ada pada semua diri manusia. Bila seseorang mengalami kegagalan, 

kemalangan dan ketidakberhasilan dia akan mengatakan ini takdir. Akan tetapi bila 

sukses, berhasil dan mungkin kaya seseorang akan mengatakan bahwa ini karena 

usaha yang dia lakukan, bukan takdir. So,kenapa kita tidak merencanakan takdir 

yang lebih baik bagi kita, sehingga kita bisa menyongsong masa depan yang lebih 

gemilang. 

Tanggapan saya tentang statement ini adalah 

 Tugas manusia di dunia ini adalah berusaha, sedangkan yang menentukan adalah Tuhan. 

Bila hasil usaha kita adalah keberhasilan, itu adalah imbalan dari Tuhan atas usaha yang telah 

dilakukan. Kita wajib mensyukuri itu dan jangan sampai hal tersebut menjadikan kita menjadi 

tinggi hati. Namun, bila hasil dari usaha tersebut adalah kegagalan, maka itu merupakan takdir 

yang Tuhan yang ditetapkan pada hambanya. Takdir Tuhan ada 2 macam yaitu takdir yang tidak 

dapat dirubah seperti kelahiran dan kematian, takdir yang bisa dirubah seperti masalah prestasi 

dan ekonomi. Bila kita mengalami takdir yang masih dapat dirubah, jangan putus ada karena itu 

bagian dari kehidupan.  
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Kita seharusnya mengumpulkan semangat lagi kemudian bangkit dari kesedihan untuk 

memperbaiki kondisi agar lebih baik. Orang yang bijaksana akan mengambil hikmah dari setiap 

kegagalannya. Mungkin itu merupakan teguran karena sikap kita masih ada yang salah atau bisa 

juga menjadi pelajaran yang Tuhan berikan agar kita berusaha lebih keras lagi. Melakukan 

evaluasi dan introspeksi diri dapat membantu kita dalam langkah-langkah yang akan diambil 

selanjutnya dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama. 

 

 

 


