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Kewirausahaan Buchari Alma
Buku ajar mata kuliah kewirausahaan (entrepreneurship) ini disusun dalam
rangka melengkapi buku teks yang telah ada dan bersifat memandu mahasiswa
untuk menguasai konsep-konsep Entrepreneurship (Kewirausahaan), menyusun
proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan praktek bisnis sehingga
mahasiswa semakin mudah mempelajarinya. Buku ajar ini berisi mengidentifikasi
sikap dan perilaku wirausaha, mengembangkan semangat wirausaha,
membangun komitmen dalam berwirausaha, mengelola resiko bisnis,
membangun visi dan misi bisnis, peluang bisnis, mengelola aspek-aspek
pengelolaan bisnis (aspek manajemen, aspek organisasi, aspek pemasaran,
aspek produksi, aspek pembiayaan (arus kas dan BEP), akuntansi usaha
mikro/kecil (akuntansi usaha mikro/kecil dan laporan keuangan), permodalan
(jenis modal dan sumber modal), proposal bisnis, mata pelajaran Prakarya dan
Kewirausahaan K 13.
Buku dengan Tema Manajemen Kewirausahaan dalam Membangun
Kemandirian Pondok Pesantren ini merupakan buku hasil riset yang telah penulis
lakukan sebelumnya. Penulis meyakini bahwa pentingnya publikasi buku ini
mengingat pondok pesantren sebagai salah lembaga transmisi keilmuan dan
ajaran Islam seyogyanya memiliki kemampuan dalam menumbuhkan dan
menggerakkan jiwa kewirausahaan sebagai dasar dalam menciptakan
kemandirian Pondok Pesantren. Secara garis besar buku ini menyajikan prinsip
dasar pengelolaan usaha kreatif dan inovatif pada Pondok Pesantren
berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk mencari peluang menuju sukses.
Isi buku ini mencakup ; 1) Problematika yang dihadapi pondok pesantren; 2)
Perencanaan dan Pengembangan Unit Usaha Pondok Pesantren; 3)
Pelaksanaan dan Pengelolaan Unit Usaha Mandiri; 4) Strategi Pengelolaan
Usaha Mandiri; 5) Kemandirian Pembiayaan dan Peningkatan Kualitas
Pendidikan.
Buku pedoman ini, memuat tentang informasi umum setiap kali pertemuan,
tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran, strategi pembelajaran yang
dipergunakan dalam setiap kali pertemuan, materi pembelajaran sesuai dengan
topik yang dipelajari, dan langkah-langkah kerja pembelajaran yang akan
dilakukan mahasiswa untuk setiap kali pertemuan.
Menjadi pengusaha merupakan suatu sikap mental, pandangan, wawasan serta
pola pikir dan pola tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi
tanggung-jawabnya dan selalu berorientasi kepada pelanggan. Atau dapat juga
diartikan sebagai semua tindakan dari seseorang yang mampu memberi nilai
terhadap tugas dan tanggungjawabnya. Seorang pengusaha adalah orang yang
menciptakan bisnis baru dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian untuk
tujuan mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan mengidentifikasi peluang
dan mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang
tersebut. Jadi Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan
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seuatu yang baru dan berbeda (create new and different) melalui berpikir kreatif
dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan
hidup Adapun dalam Buku ini di bahas beberapa materi antara lain : Pengertian
Kewirausahaan. Pentingnya Karakter Wirausaha Berpikir Kreatif Berorientasi
pada Tindakan Pengertian dan Konsep Risiko Teori Kepemimpinan Etika dan
Bisnis Faktor X Gagasan Usaha Peluang Usaha Manajemen Keuangan Usaha
Membuat Rencana Bisnis (Business Plan)
pembentukan semangat kewirausahaan berupa pola pikir, pengetahuan dan
keterampilan untuk menjadi seorang wirausaha sukses disajikan secara luas dan
step by step dalam buku ini. *** Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia
Group)
Di Indonesia ekonomi kreatif didefinisikan sebagai suatu aktivitas ekonomi yang
memanfaatkan kreativitas, inovasi, keterampilan serta bakat yang menjadi
potensi masing-masing individu yang bernilai tambah secara finansial.
Pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia menunjukkan performa yang sangat
positif, dengan berbagai regulasi dan kebijakan yang sangat pro terhadap pelaku
ekonomi kreatif. Bahkan saat ini pemerintah memberikan atensi khusus pada
penggiat sektor ekonomi kreatif, termasuk para pemuda yang menjalankan
kegiatan ekonomi kreatif pada setiap subsektornya
Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan
Kurikulum 2013 edisi revisi spektrum PMK 2018 dan jangkauan materi sesuai
dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi
Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki presisi yang baik dalam pembelajaran
dan menekankan pada pembentukan aspek penguasaan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara
praktis, disertai soal-soal berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji kompetensi,
dan penilaian akhir semester gasal dan genap. Buku ini disusun berdasarkan
Pemendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan
SMK/MAK, pada lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar
Proses dan lampiran IV tentang Standar Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu
pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian
Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti
Dan Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat
sistematis, bermakna, mudah dipelajari, dan mudah diimplementasikan dalam
pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini cukup membantu siswa
dalam memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat
menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas
masing-masing.
Islam merupakan agama yang sempurna, didalamnya diatur segala pedoman
bagi umat manusia untuk menjalankan kehidupannya. Salah satunya adalah
dalam hal muamalah seperti bisnis atau berwirausaha, yang dalam Islam sudah
sangat paripurna dan lengkap sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits.
Pedoman dan tuntutan ini merupakan aturan syar’i yang dapat menuntun umat
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Islam dalam berwirausaha. Tentunya tidak hanya demi mendapatkan manfaat
atau keuntungan materi semata, tetapi juga mendapat nilai maslahat melalui
wirausaha yang berbasis syari’ah. Maka, semangat berwirausaha seperti inilah
yang perlu didorong oleh umat, terutama di kalangan mahasisiwa yang menekuni
kewirausahaan. Topik penting yang dibahas dalam buku ini yaitu: konsep
kewirausahaan berbasis syari’ah; merumuskan dan menjelaskan hal-ihwal
kewirausahaan; mencari dan menciptakan peluang usaha; perencanaan usaha;
studi kelayakan usaha; tahap-tahap kewirausahaan; resiko dan kegagalan
usaha; menjalin kemitraan; pengembangan wirausaha; dan profil kewirausahaan
sukses. Buku modul kewirausahaan ini sangat cocok dijadikan referensi bagi
mahasiswa yang memperdalam kewirausahaan, yang mana buku ini
menyuguhkan secara komprehensif dalam memberikan tutunan, motivasi,
inspirasi dalam berwirausaha khususnya yang berbasis syari’ah.
Topik penting dalam buku ini antara lain: pengertian wirausaha dan
kewirausahaan; konsep dasar kewirausahaan; ide dan peluang kewirausahaan;
tantangan dan cara mengatasi problema dunia kewirausahaan; kompetensi
kewirausahaan; peningkatan produktivitas usaha melalui motivasi
kewirausahaan; urgensi kewirausahaan di era globlisasi; etika kewiraushaan;
kepemimpinan dalam kewirausahan; dan kewirausahaan dalam konsep Islam. --Buku persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia)
Pandemi Covid-19 menjadi teror maha mengerikan bagi masyarakat Indonesia.
Bukan hanya menyerang sektor kesehatan, melainkan juga mengganggu
aktivitas masyarakat, hingga roda ekonomi menjadi berjalan lamban. Tak sedikit
pegawai yang terpaksa menerima kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
dari perusahaan. Pandemi telah menimbulkan tantangan besar bagi sektor
ketenagakerjaan di Indonesia, karena PHK secara besar-besaran
mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran secara signifikan. Untuk
mengatasi hal tersebut, perlu untuk menumbuhkan dan menguatkan jiwa bagi
masyarakat khususnya generasi muda millennial untuk berwirausaha. Melalui
penguatan pemikiran serta tindakan kewirausahaan yang semakin masif,
masyarakat dapat hidup mandiri dan bertahan, bukan hanya disaat pandemi
melanda namun juga pasca pandemi. Melalui buku ini, diharapkan mampu
muncul calon-calon wirausahawan millennial yang bukan hanya berdikari, namun
mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat secara luas.
Pembahasan mengenai tinjauan teoritis kewirausahaan, identifikasi peluang
usaha baru, sumber pembiayaan usaha, analisa kelayakan usaha, strategi
pemasaran melalui marketing mix, analisa pesaing, hingga penentuan lokasi dan
layout usaha yang dipaparkan dalam buku ini dapat menjadi pedoman bagi
masyarakat dalam berwirausaha. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan
contoh nyata yang dapat menjadikan buku ini mudah untuk dimengerti.
Buku yang berjudul Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK/MAK Kelas XII ini
hadir sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan
Program Keahlian Tata Kecantikan Kompetensi Keahlian Tata Kecantikan Kulit
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dan Rambut. Buku ini berisi materi pembelajaran yang membekali para siswa
dengan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia tata kecantikan. Materi yang
dibahas dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut. • Pemasaran layanan jasa
• Laporan keuangan sederhana • Tindak lanjut hasil evaluasi usaha • Pelayanan
jasa kecantikan • Pembuatan dokumen usaha • Kebutuhan sdm dalam
pelayanan jasa • Media promosi pemasaran online • Pengajuan HKI
Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan
aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills ) dengan cara menanya,
mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini
dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, dan tugas proyek. Hal
ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi.
Kebutuhan akan buku ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang
tata kecantikan. Dengan demikian, kami berharap bahwa siswa dapat mencapai
kompetensi yang diharapkan dan lulusan SMK/MAK dapat mempersiapkan diri
dengan baik ketika memasuki dunia kerja.
Data BPS pada bulan Februari 2019 menyebutkan bahwa jumlah pengangguran
terbuka yang merupakan lulusan universitas mencapai 839.019 orang atau 12%
dari total pengangguran yang mencapai 6.816.840 orang. Hal tersebut
menekankan bahwa lulusan perguruan tinggi tidak bisa lagi sekedar
mengandalkan ijazah untuk mencari pekerjaan, akan tetapi dibutuhkan
kemampuan dan keterampilan bagi lulusan universitas sehingga dapat terserap
ke dunia industri/usaha. Salah satu langkah alternatif untuk mengatasi
permasalahan tersebut adalah dengan menanamkan jiwa wirausaha pada
mahasiswa. Universitas sebagai lembaga pendidikan harus turut berperan aktif
untuk membangun dan mengarahkan mahasiswanya untuk bergerak dalam
dunia wirausaha sebagai upaya menangani masalah pengangguran para
lulusannya. Buku yang ada di hadapan pembaca ini menjelaskan mengenai
kewirausahaan, analisis bisnis dan studi kelayakan bisnis, aspek pasar dan
pemasaran, konsep bisnis dan waralaba, membangun jaringan bisnis dalam
persaingan global, nilai-nilai dan etika bisnis dalam agama Islam, serta
kewirausahaan dalam perspektif Islam.
Buku ini hadir dan menjadi sangat penting bagi mahasiswa sebagai calon
wirausaha dan para wirausaha sebagai rujukan dan panduan dalam
berwirausaha dan beretika. Sebab secara jangka panjang, etika memiliki nilai
plus dibandingkan laba yang mengesampingkan unsur etika. Wirausaha yang
baik bukan sekadar mengejar keuntungan semata, tetapi yang lebih penting
adalah bagaimana menentukan pola komunikasi agar tidak melenceng dari
konsep yang ada, baik itu konsep tertulis maupun konsep tak tertulis.
The 2nd International Conference of Business, Accounting, and Economics
(ICBAE) 2020 continued the agenda to bring together researcher, academics,
experts and professionals in examining selected theme by applying
multidisciplinary approaches. This conference is the second intentional
conference held by Faculty of Economics and Business, Universitas
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Muhammadiyah Purwokerto and it is a bi-annual agenda of this faculty. In 2020,
this event will be held in 5-6 August at Faculty of Economics and Business,
Universitas Muhammadiyah Purwokerto. The theme of the 2nd ICBAE UMP 2020
is “Economics Strength, Entrepreneurship, and Hospitality for Infinite Creativity
Towards Sustainable Development Goals (SDGs)”. It is expected that this event
may offer contribution for both academics and practitioners to conduct
researches related with Business, Accounting, and Economics Related Studies.
Each contributed paper was refereed before being accepted for publication. The
double-blind peer reviewed was used in the paper selection.
Dunia pendidikan saat ini terutama lembaga pendidikan formal atau
persekolahan dihadapka pada suatu era persaingan yang semakin ketat. Banyak
sekolah melakukan perubahan-perubahan dalam organisasinya untuk
meningkatkan kinerja sekolah. Saat ini proses perubahan dalam lembaga
sekolah berkembang dari perbaikan kualitas menjadi manajemen perbaikan dan
perubahan. Kepala sekolah, dalam hal ini merupakan sumber daya atau aset
yang sangat penting bagi sekolah dalam memenangkan persaingan terhadap
sekolah kompetitor. Salah satu faktor penting dalam sistem manajemen sumber
daya manusia sekolah agar dapat membangun sistem yang sesuai untuk
mencapai kinerja sekolah, dibutuhkan profil kompetensi jabatan. Kemajuan
sekolah akan lebih penting bila orang memberikan atensinya pada kiprah kepala
sekolah karena alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, kepala sekolah
merupakan tokoh sentral pendidikan. Hal ini dikarenakan bahwa kepala sekolah
sebagai fasilitator bagi pengembangan pendidikan, sebagai pelaksana suatu
tugas yang syarat dengan harapan dan pembaruan. Kemasan cita-cita mulia
pendidikan secara tidak langsung juga diserahkan kepada kepala sekolah.
Begitu pula optimisme para orang tua yang terkondisikan pada kepercayaan
menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah tertentu, tidak lain karena
menggantungkan cita-citanya pada kepala sekolah. Kedua, sekolah adalah
sebagai suatu komunitas pendidikan yang membutuhkan seseorang pemimpin
untuk mendayagunakan potensi yang ada dalam sekolah. Pada tingkatan ini,
kepala sekolah sering dianggap identik, bahkan telah dikatakan bahwasanya
wajah sekolah ada pada kepala sekolah. Peran kepala sekolah di sini bukan
hanya sebagai seorang akumulator, melainkan juga sebagai konseptor
manajerial yang bertanggung jawab pada kontribusi masing-masing demi
efektivitas dan efisiensi kelangsungan pendidikan. Keunggulan dan kualitas
suatu sekolah dipengaruhi oleh berbagai variabel, variabel kompetensi kepala
sekolah memiliki posisi yang sangat penting, kualitas kompetensi kepala sekolah
akan memengaruhi efektivitas sekolah, dan menciptakan lingkungan sekolah
yang kondusif, yaitu lingkungan belajar yang memotivasi para anggota sekolah
untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan inovasi. Hanya kepala sekolah
yang memiliki kompetensi tinggi yang akan memiliki kinerja yang memberi
teladan, menginspirasi dan memberdayakan, kondisi ini akan mendorong
perubahan yang bermasyarakat, relevan, efektif biaya serta diterima oleh staf,
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murid, dan masyarakat. Dengan demikian, seperti apa kepala sekolah yang
berkompetensi tinggi itu, maka buku ini adalah jawabannya. Di dalam buku ini
Anda akan menemukan solusi untuk usaha ke arah standardisasi kompetensi
bagi kepala sekolah sesuai kebutuhan dunia modern dan kearifan lokal
masyarakat Indonesia.Ê *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)
Diktat ini merupakan salah satu buku panduan yang digunakan mahasiswa S-1
dan S-2 yang menempuh mata kuliah Kewirausahaan, khususnya untuk
mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Fakultas Teknik Unnes,
dan para pembaca pada umumnya. Diktat ini disusun berdasarkan acuan bukubuku kewirausahaan dan sumber-sumber lain. Kewirausahaan ini diterbitkan oleh
Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Fenomena dunia kewirausahaan yang diuraikan dan dibahas secara mendalam dalam buku
ini, meliputi peran motivasi dalam usaha, cara melihat masa depan (visioner), kepemimpinan
dalam usaha, nilai penting pembentukan dan pemeliharaan jaringan bisnis yang luas, serta
sikap (etos kerja) yang harus dimiliki seorang wirausahawan untuk menghadapi semua
perubahan dan tantangan. Disarikan langsung dari pengalaman praktis lapangan dan
penuturan (tips dan kiat bisnis) dari mereka yang sukses dalam dunia usaha. Dengan
penyajian yang praktis-keilmuan, menjadikan buku ini sebagai sumber bacaan yang sangat
penting bagi mereka yang tertarik dan yang sedang menekuni dunia usaha (kewirausahaan)
--- Buku persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia)
Buku Kewirausahaan Sosial merupakan sebuah pemikiran terkait praktik kewirausahaan
sosial. Praktik kewirausahaan sosial memiliki manfaat bagi masyarakat. Praktik kewirausahaan
sosial dimulai dari adanya kegelisahan masyarakat. Untuk menjawab kegelisahaan
masyarakat maka kewirausahaan menjadi mata kuliah yang ada di perguruan tinggi. Buku
inimerujuk pada modul yang berjudul “Kewiraushaan Sosial Merevolusi Pola Pikir Dan
Menginisiasi Mitra Pembangunan Kontemporer”. Pembuatan buku ini adalah untuk
mendorong mahasiswa untuk praktik secara lebih sistematis serta memberikan insiprasi
praktik kewirausahaan sosial agar dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu,
mahasiswa harus memiliki semangat berwirausaha, dan semangat ini harus terus dipupuk,
dikembangkan serta disiarkan kepada banyak mahasiswa.
Kewirausahaanpenuntun perkuliahan untuk perguruan tinggiKewirausahaan (ed. 1)Penerbit
SalembaETIKA BISNIS ISLAMAlliv Renteng Mandiri
Dalam buku ini kita menemukan berbagai model pengelolaan sekolah dan pendidikan yang
dapat diterapkan sehingga menjadikan sekolah merupakan tempat yg nyaman, aman dan
bermutu untuk anak meraih ilmu pengetahuan.Buku Manajemen Sistem Pendidikan Hasil
Karya Adinda kami tercinta Maiza Fikri, M.M dan Relita Daryani, SP,M.Pd bisa dijadikan
inspirasi oleh semua pelaku pendidikan dalam menata manajemen pengelolaan sistem
pendidikan di lingkungan sekolah dimana pun dapat diterapkan dan menjadi salah satu dasar
model yang dapat dikembangkan di sekolah masing-masing. Mereka berdua dapat
menginspirasi untuk kita semua bagaiman mengelola sekolah yang bermutu dan menjadikan
sekolah tempat yang nyaman bagi anak-anak.
Buku yang berada di tangan pembaca ini, memberikan tuntunan dan bimbingan bagaimana
merintis suatu usaha yang diinginkan menjadi maju dan berkembang. Karena pemaparannya
mencakup sejak dari bagaimana membangun kepercayaan diri, menghilangkan rasa cemas,
dan takut akan gagal berwirausaha. Dilengkapi pula secara teknis bagaimana mendapatkan
modal usaha, menjalin kemitraan usaha, dan mengomunikasikannya serta merancang dan
melaksanakan manajemen produksi (operasi), manajemen sumber daya manusia, manajemen
pemasaran/penjualan, manajemen keuangan dan evaluasi usaha. Semua teknis pelaksanaan
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usaha dikemas dalam lingkup usaha yang berbasis syariah, sehingga memperteguh dan
memperkuat motivasi berbisnis secara Islam. Strategi unggul yang dipraktikkan Rasulullah
SAW dalam berbisnis dengan ilmu pengetahuan, akhlak yang mulia serta tanpa sikap
emosional telah mengantarkan beliau menjadi pebisnis terbesar dan sukses, tentunya para
wirausaha pun berharap demikian. Buku persembahan penerbit Prenada Media
Buku yang berjudul Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK/MAK Kelas XII ini hadir sebagai
penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Manajemen
Perkantoran untuk Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Buku ini
berisi materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan
keterampilan dalam dunia perkantoran yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017.
Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut. • Perencanaan produksi
massal • Indikator keberhasilan tahapan produksi massal • Proses produksi massal • Metode
perakitan produk barang/jasa • Prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang/jasa •
Evaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan • Paparan deskriptif, naratif,
argumentatif, atau persuasif tentang produk/jasa • Media promosi • Strategi pemasaran •
Menilai perkembangan usaha • Standar laporan keuangan Berdasarkan materi yang telah
disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills)
dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan
mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, isian, esai,
dan tugas. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi.
Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan info untuk menambah pengetahuan para siswa.
Kebutuhan akan buku ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang perkantoran.
Dengan demikian, kami berharap bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan
dan lulusan SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan baik ketika memasuki dunia kerja.
Semakin maju satu negara semakin banyak orang yang terdidik, dan akan banyak pula yang
menganggur, maka akan sangat dirasakannya pentingnya dunia kewirausahaan.
Pembangunan akan lebih berhasil apabila ditunjang dengan wirausaha-wirausaha yang
mampu membuka lapangan kerja baru, karena terbatasnya pemerintah untuk melakukan
penyerapan tenaga kerja. Pemerintah tidak akan mampu mengerjakan semua aspek dalam
pembangunan karena yang sangat banyak membutuhkan anggaran belanja, personalia dan
monitoring. Saat ini Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar 220 juta jiwa membutuhkan
sedikitnya 4,4 juta jiwa wirausaha, namun jumlah wirausaha yang ada mencapai 400 ribu jiwa
atau kurang dari 1 persen populasi penduduk Indonesia, sementara menurut Alma B., (2016)
bahwa, sebuah negara baru bisa maju jika jumlah wirausaha terdapat sebesar 2% dari
populasi penduduknya. Amerika Serikat misalnya, memiliki wirausaha 11,5% dari populasi
penduduknya. Sedangkan negara tetangga Singapura terdapat sekitar 7,2% warganya bekerja
sebagari wirausaha, sehingga negara kecil itu jauh lebih maju. Jika melihat jumlah kebutuhan
wirausaha baru untuk memposisikan Indonesia sebagai negara maju dan estimasi waktu yang
cukup lama untuk mencapainya, maka saat ini perlu segera diupayakan langkah-langkah agar
jumlah wirausaha baru dapat bertambah dengan waktu pencapaian yang relatif singkat. Salah
satu langkah yang dapat dilakukan dengan penciptaan wirausaha baru yang berasal dari
lulusan perguruan tinggi. Hanya saja, data dan fakta telah membuktikan bahwa terdapat
kecenderungan bahwa umumnya mahasiswa yang saat ini menempuh pendidikan di
perguruan tinggi menginginkan pekerjaan yang mapan setelah mereka lulus menjadi sarjana.
Fenomena membludaknya pendaftar ketika pemerintah membuka pendaftaran Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dalam setiap tahunnya sebagai salah satu indikator. Meskipun setiap tahun
pemerintah membuka pendaftaran, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar dari
mereka yang mendaftar mengalami kekecewaan karena tidak berhasil lulus. Keterbatasan
terserapnya lulusan perguruan tinggi di sektor pemerintah menyebabkan perhatian beralih
pada peluang bekerja pada sektor swasta, namun beratnya persyaratan yang ditetapkan
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kadang membuat peluang untuk bekerja di sektor swasta juga semakin terbatas. Satu-satunya
peluang yang besar adalah bekerja dengan memulai usaha mandiri. Hanya saja, jarang kita
temukan seseorang sarjana yang mau mengawali kehidupannya setelah lulus dari perguruan
tinggi dengan memulai mendirikan usaha. Adanya kecenderungan yang demikian berakibat
pada tingginya residu angkatan kerja berupa pengangguran terdidik. Jumlah lulusan perguruan
tinggi dalam setiap tahun semakin meningkat tidak sebanding dengan peningkatan
ketersediaan kesempatan kerja yang akan menampung mereka. Pembelajaran kewirausahaan
di perguruan tinggi merupakan salah satu solusi yang dapat diambil untuk menekan terjadinya
peningkatan jumlah pengangguran yang berstatus sarjana. Meskipun pembelajaran
kewirausahaan di perguruan tinggi secara umum ditujukan agar mahasiswa mampu menjawab
tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitarnya dan tidak semata-mata
ditujukan agar mahasiswa setelah lulus nantinya dapat membuka usaha baru, namun dengan
bekal pembelajaran kewirausahaan setidaknya mereka telah memiliki bekal wawasan
berwirausaha yang dapat dimanfaatkan ketika mereka tidak terserap pada lapangan kerja
yang telah ada. Bahkan dengan mendirikan usaha baru, mereka justru dapat membantu dalam
menekan meningkatnya angka pengangguran dengan merekrut angkatan kerja yang belum
terserap pada lapangan kerja yang telah ada.
Substansi penting buku ini membahas berbagai kaidah ekonomi islam dalam perspektif Hadis
Nabi Muhammad SAW, yang disajikan dalam dua belas (12) bab: Nilai-nilai dasar ekonomi
Islam; Motivasi dan tujuan ekonomi; Produksi; Konsumsi; Distribusi; Jual beli dan riba; Gadai;
Penjualan jasa dan sewa-menyewa; Koperasi; Pemasaran; Kewirausahaan; dan Etika bisnis.
Meskipun merupakan buku ajar (textbook), buku ini juga layak dibaca oleh siapa saja yang
berminat untuk mengkaji ekonomi Islam. Baik bagi kalangan akademisi (dosen/pengajar dan
mahasiswa) serta praktisi lembaga ekonomi syariah, maupun masyarakat pada umumnya
karena di dalamnya membahas intisari Hadis Nabi yang berkaitan dengan ekonomi. Dengan
memahami dan mendalami kandungan isi buku ini, diharapkan pembaca mampu memahami
dan menganalisis ekonomi Islam berdasarkan Hadis Nabi untuk diapl ikasikan dalam
kehidupan sosialnya. --- Buku persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia)

Penulisan buku “Strategi Pembelajaran Kewirausahaan; Aplikasi Pembelajaran
Mata Kuliah Kewirausahaan di Perguruan Tinggi” didasari keinginan penulis
untuk mempublikasikan hasil riset yang pernah penulis lakukan. Buku ini ditulis
dalam format buku referensi berbasis riset. Di dalam buku ini, pembaca disajikan
gambaran umum aplikasi pembelajaran kewirausahaan di perguruan tinggi.
Secara berurut, isi buku ini mencakup; 1) Problematika Pendidikan
Kewirausahaan dan Metode Kajian; 2) Peranan Perguruan Tinggi dalam
Pendidikan Kewirausahaan; 3) Taksonomi Variabel pembelajaran; 4) Data dan
Temuan Penelitian; 5) Strategi Pembelajaran : Tinjauan Pengorganisasian,
Penyampaian, dan Pengelolaan Pembelajaran; 6) Penutup. Buku ini sangat tepat
digunakan sebagai referensi dalam bahan merancang model dan strategi
pembelajaran kewirausahaan di Perguruan Tinggi. Sasaran utama penyajian
buku ini adalah para dosen yang membina mata kuliah Dasar-Dasar
Kewirausahaan. Buku ini juga disusun dan dirancang untuk memenuhi
kebutuhan para dosen dan akademisi yang akan melakukan sebuah riset,
khususnya perancangan kurikulum mata kuliah kewirausahaan. Bagi para
praktisi pendidikan, buku ini tentu akan menambah wawasan yang bersifat
praktis dalam merancang kurikulum kewirausahaan.
AJRI is a reputable Scientific Publication Media aim to foster research findings
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that concentrates towards recent innovation and creativity to support
advancement in global civilization and humanity. AJRI Journal published two
times a year (March & September) by Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Publisher.
AJRI Journal invites all manuscripts on Multidisciplinary topics.
Setelah pembaca menuntaskan buku ini, tentu saja pengetahuan dan
keterampilan khusus kewirausahaan akan didapatkan, diantaranya kemampuan
menelaah sumber-sumber pertumbuhan wirausaha baru, karakter wirausaha,
proses mempersiapkan diri menjadi wirausahawan, merekonstruksi pengalaman
para pengusaha sukses dan berpengalaman, serta mengombinasikan berbagai
sumber daya untuk memulai dan mengembangkan usaha. Pada akhirnya
kehadiran buku ini bertujuan untuk membekali siapa saja yang ingin sukses
berwirausaha, khususnya mahasiswa dan pemula agar terbentuk jiwa usaha,
karakter dan keterampilan berwirausaha. Buku ini juga menghadirkan konsep
membangun dan menginternalisasi nilai dan sikap kewirausahaan, seperti
kemandirian, tanggungjawab, kreativitas, keberanian, keterampilan mengambil
keputusan, keterampilan menangkap peluang, keterampilan berkomunikasi,
kelihaian mengelola hubungan usaha dan komitmen serta kesiapan diri menjadi
wirausahawan handal. Buku ini membahas tentang: Bab 1 Konsep Umum Dan
Karakteristik Kewirausahaan Bab 2 Kewirausahaan Dalam Millenium Baru Bab 3
Kesempatan Bisnis Keluarga Bab 4 Kesempatan Mendirikan Usaha Franchise
Bab 5 Memulai Dan Mencari Kesempatan/Peluang Bab 6 Peran Perencanaan
Bisnis Dan Pengembangan Perencanaan Pemasaran Bab 7 Manajemen Dan
Bentuk Organisasi Bab 8 Strategi Promosi, Saluran Distribusi Dan Pasar Global
Bab 9 Masalah Sosial Dan Etika Bisnis Bab 10 Mengelola Sumber Daya Manusia
Bab 11 Risiko Dan Asuransi Bab 12 Penetapan Harga
Satu hasil yang menyedihkan bangsa kita bahwa bangsa indonesia belum
mengerti tentang pembangunan bangsa, karena tidak mampu atau tidak
berkarya, inovasi, dan menciptakan fenomena dalam menghasilkan ide dan
gagasan untuk mengatasi penyakit bangsa kita. Sehingga dapat menyebabkan
ketidak sedianya lapangan kerja sehingga dengan demikian tidak membantu
pemerintah dalam memperkecil tingkat pengangguran. Artinya orientasi para
mahasiswa DKI Jakarta setelah lulus S1 hanya untuk mencari gaji, bukan untuk
menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga dapat membantu pemerintah untuk
memperkecil tingkat pengangguran dan mudah-mudahan mahasiswa Sumatera
Utara khususnya Kab. Asahan lebih memiliki kreativitas dan berinovasi, serta
berintegrasi dalam upaya menyiapkan lapangan kerja secara merata demi
meningkatkan pembangunan yang berkesinambungan.
Pemilihan topik buku ajar ini didasari atas hasil pengamatan di berbagai wilayah
menunjukkan selama ini Labu Kuning hanya tanaman sela antar musim, pola
tanam masyarakat masih bersifat rutin bukan komersial dan belum optimalnya
penggunaan lahan sekitar hutan. Buku ajar ini sangat cocok untuk para
mahasiswa, akademisi/pemerhati pembangunan desa, pasca panen,
kelembagaan desa.
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Pemikirian etika bisnis muncul ke permukaan dengan landasan bahwa islam
adalah agama yang sempurna. Ia merupakan kumpulan atutan -aturan ajaran
(doktrin) dan nilai-nilai yang mengantarkan manusia dalam kehidupannya menuju
tujuan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat
Pada dasarnya, seorang wirausaha yang sukses memiliki pola pikir yang lebih
maju dari orang-orang pada umumnya. Pola pikir kewirausahaan digambarkan
dengan adanya ide-ide baru untuk mendirikan lapangan kerja serta adanya
sumber daya yang dikembangkan untuk mendorong kegiatan wirausaha.
Membentuk pola pikir kewirausahaan merupakan salah satu cara untuk
mempertahankan daya saing. Pola pikir kewirausahaan menunjukkan cara
berpikir tentang bisnis dan peluang, guna menghadapi ketidakpastian. Dalam hal
ini, pola pikir Entrepreneurship berkarakter produktif, bukan konsumtif. Dia selalu
berusaha mencari cara baru untuk meningkatkan utilitas sumber daya secara
efisien. Dia selalu mencari alternatif bila sumber daya yang ada terbatas. Dia
cenderung job creator daripada sekedar job seeker. Semua karakter tersebut
disebabkan oleh jumlah total pola pikir yang positif, kreatif, keuangan, dan pola
pikir yang di milikinya.pola pikir produktif bisa ditumbuhkan apabila kita
memahami dan menghargai kelimpahan maupun keterbatasan yang ada.
Dengan pola berpikir produktif, semua hambatan akan di ubah menjadi peluang
untuk meminimalisasi ancaman, dan semua kekuatan akan menjadi suatu
kesempatan untuk lebih dikembangkan kesempatannya.
Buku Ajar Kewirausahaan ini merupakan salah satu lampiran yang tak
terpisahkan dari disertasi penulis yang berjudul “Pengembangan Model
Pembelajaran Kewirausahaan dengan Pendekatan Active Learning dan Metode
Kelompok pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang”.
Puja dan puji syukur penulis panjatkan atas rahmat dan hidayah Tuhan Yang
Maha Kuasa karena berkat kuasa-Nyalah penulis dapat menyelesaikan buku ajar
berjudul Buku Ajar Kewirausahaan ini dengan lancar tanpa satu halangan berarti.
Buku ajar Buku Ajar Kewirausahaan ini dikhususkan untuk mahasiswa agar
dapat membantu memahami materi yang diajarkan tenaga pendidik..
Kesuksesan belajar ditunjang dari kemauan dan dari sarana dan prasarananya.
Sarana dalam hal ini salah satunya adalah buku ajar. Buku ajar ini berisi materimateri yang akan dibahas pada semester ini secara lengkap dan terperinci. Buku
ajar ini membantu mahasiswa mempelajari kewirausahaan sehingga tercapailah
ketuntasan pembelajaran kewirausahaan dengan baik. Penulis mengucapkan
terima kasih kepada pihak-pihak terkait atas bantuan dan dukungannya yang
diberikan sehingga terbitlah buku ajar berjudul Buku Ajar Kewirausahaan ini.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ajar ini.
Maka dari itu, penulis mengharap kritikan, saran, dan masukan yang
membangun dari para pembaca sekalian agar penulis dapat memperbaiki
kesalahan pada penyusunan buku ajar selanjutnya.
Assalamualaikum wr.wb Peran Perguruan Tinggi Islam dari aspek pengemban
Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak saja dilihat dari kontribusi lulusannya yang
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bermutu dalam pengembangan ilmu-ilmu keIslaman dan ilmu-ilmu lain yang
terkait, akan tetapi juga dari hasil pelaksanaan kegiatan yang relevan dengan
program pengabdian kepada masyarakat. Dalam kurun waktu dua puluh tahun
terakhir kegiatan Penelitian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang
dilaksanakan pada masing-masing Perguruan Tinggi Islam meningkat cukup
signifikan. Dalam hal ini, masih ditemukan beberapa kekurangan yang
memerlukan peningkatan yang lebih baik lagi, baik dari segi kualitas penelitian
maupun publikasi terhadap hasil penelitian tersebut. Tujuan penyusunan
kumpulan hasil penelitian dosen dan mahasiswa ini adalah dalam rangka upaya
menyebarluaskan hasil penelitian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh
para Dosen dan Mahasiswa di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
dengan harapan akan dapat menjadi salah satu bentuk pengabdian yang dapat
dicontoh oleh para Dosen yang akan melakukan penelitian di Perguruan Tinggi
Islam lainnya. Besar harapan kami bahwa penerbitan jurnal kumpulan hasil
penelitian dosen bersama mahasiswa akan membantu pemerintah dalam
meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan program kepada masyarakat,
sehingga secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan ini dapat ikut
mengakselarasi usaha pembinaan sumber daya manusia di Indonesia.
Wassalamualaikum wr.wb. Jambi, September 2020 Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Dr. A. A. Miftah, M.Ag
Buku ini diharapkan menjadi bahan referensi dan dapat memberikan gambaran
bahwa Kewirausahaan adalah kewirausahaan bisa didefinisikan sebagai
kemampuan untuk menjadi kreatif dan inovatif (menciptakan yang baru dan
berbeda), digunakan sebagai singkatnya keterampilan, fondasi, sumber daya,
proses, dan upaya untuk menciptakan produk dan layanan bernilai tambah untuk
berani menghadapi risiko. Buku ini membahas: Bab 1 Kewirausahaan dan
Tantangan Bangsa Bab 2 Kewirausahaan: Konsep yang Berevolusi Bab 3
Falsafah dan Spirit Kewirausahaan Bab 4 Motivasi Wirausaha Bab 5 Kreativitas
Dalam Kewirausahaan Bab 6 Inovasi Dalam Kewirausahaan Bab 7 Perspektif
Kewirausahaan Pada Individu Bab 8 Kecerdasan Wirausaha Bab 9
Intrapreneurship Bab 10 Woman and Home Entrepreneurship Bab 11
Menemukan Dan Mengembangkan Ide Usaha Bab 12 Technopreneur dan
Inspirasi Bab 13 Pendidikan Kewirausahaan Bab 14 Peran Teknologi Informasi
dalam Kewirausahaan
Buku yang berjudul Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK/MAK Kelas XII ini
hadir sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan
Kompetensi Keahlian Multimedia. Buku ini berisi materi pembelajaran yang
membekali para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia
Multimedia. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi hal-hal berikut. •
Perencanaan produksi massal • Indikator keberhasilan tahapan produksi massal
• Proses produksi massal • Metode perakitan produk barang/jasa • Prosedur
pengujian kesesuaian fungsi produk barang/jasa • Kesesuaian hasil produk
dengan rancangan • Paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif
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tentang produk/jasa • Media promosi • Strategi pemasaran • Perkembangan
usaha • Standar laporan keuangan Berdasarkan materi yang telah disajikan,
para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills)
dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan
mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan
ganda, isian, esai, dan tugas proyek. Hal ini bertujuan untuk mengukur
kemampuan siswa dalam memahami materi. Selain itu, buku ini juga dilengkapi
dengan info untuk menambah pengetahuan para siswa. Melalui pemanfaatan
dan penggunaan buku ini, kami berharap bahwa siswa dapat mencapai
kompetensi yang diharapkan. Selain itu, kami juga berharap bahwa buku ini
dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan
dalam rangka mempersiapkan generasi yang cerdas dan tangguh di bidang
multimedia.
Corporate management and marketing strategy on education in Indonesia;
collection of articles.
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