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I. KEWIRAUSAHAAN

1. Kewirausahaan dalam Persfektif Sejarah

 Kemakmuran suatu negara bisa dinilai dari kemampuan 

negara tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa 

yang berguna dan mendistribusikannya ke seluruh 

penduduk.

 Faktor yang mendasari proses pembangunan 

kesejahteraan ekonomi adalah adanya sekelompok 

indivisu yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, 

yaitu wirasastawan.

 Istilah kewiraswastaan (entrepreneurship) berasal dari 

bahasa Perancis, yang secara harfiah diterjemahkan 

sebagai perantara.

 Pada abad pertengahan istilah tersebut digunakan untuk 

menjelaskan orang-orang yang menangani proyek 

produksi berskala besar.



 Kewiraswastaan apabila didefinisikan secara luas 

adalah sebagai proses penciptaaan sesuatu yang 

berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan 

waktu yang diperlukan, memikul risiko finansial, 

psikologi, dan sosial yang menyertainya, serta 

menerima balas jasa moneter dan kepuasan 

pribadi

 Menurut ahli ekonomi wiraswastawan adalah orang 

yang mengubah nilai sumber daya, tenaga kerja, 

bahan dan faktor produksi lainnya menjadi lebih 

besar daripada sebelumnya dan juga orang yang 

melakukan perubahan, inovasi dan cara-cara baru.



II. BENTUK-BENTUK KEPEMILIKAN

1. BENTUK-BENTUK KEPEMILIKAN

 Wirausaha harus terampil dalam strategi dan 

perencanaan

 Wirausaha juga harus menguasai semua peraturan dan 

ketentuan dalam dunia usaha.

 Wirausaha dalam melaksnakan usahanya harus memilih 

bentuk hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan 

bisnisnya.

 Bentuk hukum yang akan dipilih harus berdasarkan 

pertimbangan dari kebutuhan bisnis dan memilih dari 

berbagai alternatif bentuk hukum yang ada.

 3 (tiga) bentuk dasar dari organisasi perusahaan, yaitu 

tunggal, kongsi, dan perseroan.



PEMILIKAN TUNGGAL

 Pemilikan tunggal (firma) merupakan bentuk organisasi bisnis 
kecil yang paling umum.

 Perusahaan biasanya dimiliki dan dijalankan oleh satu orang.

 Wirausaha yang menjadi pemilik tunggal hanya memerlukan 
izin dan mendaftar.

 Keuntungan dari pemilikan tunggal adalah :

1) Organisasi informal sudah cukup, dan kewajiban-kewajiban 
hukum yang harus dipenuhi hanya sedikit, dan biasanya tidak 
semahal seperti membentuk sebuah kongsi atau perseroan.

2) Pemilik tidak perlu membagi laba dengan siapapun

3) Tidak perlu berkonsultasi dengan sesama pemilik atau rekanan, 
sehingga pemilik tunggal mempunyai kekuasaan membuat 
keputusan dan pengendalian sepenuhnya.

4) Pemilik dapat menanggapi kebutuhan-kebutuhan bisnis dengan 
cepat dalam bentuk keputusan manajemen secara rutin.

5) Pemilikan tunggal biasanya bebas dari pengawasan pemerintah 
dan perpajakan khusus.



III. Pengertian Wira Usaha 

Koperasi

 Wirausaha koperasi (WUK) adalah orang 

yang mempunyai kemampuan dan 

kemauan inovatif dan strategis untuk 

mengembangkan koperasi. 

 Dengan adanya WUK diharapkan koperasi 

dapat memperoleh keunggulan komparatif 

dibandingkan dengan badan usaha lain 

yang menjadi pesaingnya.



 Sikap menilai positif dalam berusaha secara 
kooperatif

 Mengambil prakarsa inovatif untuk 
pengembangan koperasi

 Berani mengambil resiko

 Berpegang teguh pada prinsip dan identitas 
koperasi

 Memenuhi kebutuhan nyata bagi anggota 
koperasi dan meningkatkan kesejahteraan 
bersama

 Dilakukan oleh anggota, manajer, birokrat dan 
katalis.

Kewirakoperasian adalah : 



 Mencari peluang usaha (opportunity) 

untuk memenuhi kebutuhan anggota.

 Merealisasikan peluang usaha

 Menjadi comparative institution, yang 

dapat memberikan manfaat  bagi anggota 

dibandingkan dengan usaha lain.

Tugas WUK :



IV. Keunggulan komparatif

koperasi:

 Selisih harga

 Penyediaan kebutuhan anggota 

tepat waktu dan jumlah 

(Availability members need)

 Ledih cepat, lebih mudah, lebih 

murah.



Bila keunggulan komparatif 

koperasi dapat diciptakan oleh 

WUK maka koperasi akan 

bertahan dan usahanya 

berkembang. 



Mengapa koperasi di Indonesia 

banyak yang  tidak berkembang?

 Peluang tidak ada.

 Peluang ada, tetapi WUK tidak ada, baik 

secara kuantitatif, kualitatif dan moral.



V. Fungsi Kewirakoperasian

 Kewirakoperasian Rutin, diarahkan pada 
kegiatan rutin organisasi usaha seperti 
produksi, pemasaran, administrasi dan lain-
lain, dengan karakteristik sebagai berikut:

 Kewirakoperasian Arbitrase, keputusan yang 
diambil dari dua kondisi yang berbeda. Tugas 
utama WUK mencari peluang yang 
menguntungkan dari dua kondisi yang 
berbeda tersebut. Misal harga input di pasar 
A lebih murah dari pasar B, maka WUK harus 
memilih alternatif perolehan input dari pasar 
A.



 Kewirakoperasian inovatif yaitu mencari, 

memanfaatkan dan menemukan sesuatu 

yang baru, WUK yang inovatif bila ia selalu 

tidak puas dengan keadaan yang sudah 

ada.



Type Kewirakoperasian

 Kewirakoperasian Anggota;

 Kewirakoperasian Manajer;

 Kewirakoperasian Birokrat;

 Kewirakoperasian Katalis.



Tugas WUK

Keunggulan dalam suatu

perusahaan menghasilkan

Advantage

Insentif untuk masuk

Keunggulan dalam suatu

perusahaan menghasilkan

Disadvantage

Disiinsentif untuk masuk

Jika Advantage > Disadvantages

Jika Advantage < Disadvantages

Masuk/tetap tinggal /tingkatkan kegiatan

Keluar/kurangi kegiatan

Dari sisi anggota keunggulan yang diharapkan dari koperasinya 

adalah keunggulan promosi ekonomi, sehingga: 

Advantage/Keunggulan Promosi

Khusus dari Koperasinya

Advantage/Keunggulan Promosi

dan Non Koperasinya
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Pertanyaannya, Apa tugas WUK untuk mengembangkan

koperasi ? Jawabannya sangat sederhana yaitu

menciptakan keunggulan komparatif koperasi bagi

anggotanya. Tetapi untuk merealisasikan hal ini akan

sangat sulit dicapai karena selain diperlukan syarat

tertentu bagi seorang WUK, juga harus inovatif. Tindakan

inovative (I) WUK merupakan fungsi dari hak bertindak

(Property Right= PR), kesanggupan atau kemampuan

(Competency = C), dan kemauan (Motivation = M).

I = f ( PR, C, M)



 Permasalahan muncul, dan 

menjadi tidak mudah bagi WUK, 

karena ketiga faktor tersebut 

kadang-kadang membatasi gerak 

langkah WUK dalam 

merealisasikan peluang yang ada 

dalam koperasi, untuk 

menciptakan keunggulan 

komparatif



1. Bila WUK ingin meningkatkan perkembangan 

koperasi, maka harus berbisnis dengan non 

anggota, di sisi lain anggota harus dilayani karena 

mereka sebagai pemilik dan sebagai pengguna 

jasa utama.

2. Bila melayani anggota, perkembangan koperasi 

akan terhambat karena anggota meminta 

pelayanan dengan manfaat yang langsung dapat 

diterima oleh anggota, misal harga yang lebih 

murah dari pesaing.



1. Bila berbisnis dengan anggota saja maka 

incentive bagi WUK akan terbatas. Maka WUK 

lebih senang berbisnis dengan non anggota 

dengan harapan incentivenya akan naik  

(masalah Incentive Fairlure)

2. Anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa 

menginginkan harga yang menguntungkan 

bagi dirinya. Akibatnya surplus koperasi akan 

rendah dan bila sebaliknya tidak diinginkan 

oleh anggota sebagai pemilik (konflik). 



Tugas WUK dapat dilihat dari bagaimana WUK 

memanfaatkan keunggulan komparatif 

koperasi, yaitu:

1. Kemampuan dalam menekan  biaya transaksi.

2. Pemanfaatan interlinkage market

3. Pemanfaatan trust capital

4. Pengendalian ketidakpastian

5. Penciptaan Inovasi

6. Pengembangan manfaat partisipasi, baik 
partisipasi kontributif maupun insentif.



Hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk 

pengembangan dan pembentukan usaha 

koperasi sebagai berikut:

1. Pengembangan penyediaan bahan baku

2. Pembentukan unit penyediaan alat kerja

3. Pembentukan unit penyediaan bahan 

pendukung

4. Pembentukan Unit simpan pinjam



KARAKTERISTIK ORGANISASI 

KOPERASI

1. PEMILIK ADALAH  ANGGOTA SEKALIGUS JUGA PELANGGAN

2. KEKUASAAN TERTINGGI BERADA PADA RAPAT ANGGOTA

3. SATU ANGGOTA ADALAH SATU SUARA

4. ORGANISASI DIURUS SECARA DEMOKRASI

5. TUJUAN YANG INGIN DICAPAI MENSEJAHTERAKAN 
ANGGOTA (MEMBER PROMOTION)



6. KEUNTUNGAN DIBAGI BERDASARKAN BESARNYA JASA 
MASING-MASING ANGGOTA KEPADA KOPERASI

7. KOPERASI MERUPAKAN SEKUMPULAN ORANG ATAU BADAN 
HUKUM YANG BERUSAHA MENSEJAHTERAKAN ANGGOTA 
DAN MASYARAKAT

8. KOPERASI MERUPAKAN ALAT PERJUANGAN EKONOMI

9. KOPERASI MERUPAKAN SISTEM EKONOMI

10. UNIT USAHA DIADAKAN DENGAN ORIENTASI MELAYANI 
ANGGOTA

11.   TATALAKSANA BERSIFAT TERBUKA BAGI SELURUH 
ANGGOTA



GAMBAR: ORGANISASI KOPERASI 
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DAMPAK KOPERASI

BAGI PARA ANGGOTA
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