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Tinjauan Mata Kuliah

M

ata kuliah Kewirausahaan lahir karena secara akademik sangat
diperlukan. Dalam kerangka perkembangan ilmu pengetahuan,
Kewirausahaan termasuk dalam kelompok ilmu terapan sebab prinsip-prinsip
dari Kewirausahaan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup
manusia.
Mata kuliah ini memberikan pemahaman yang mendalam dan keterampilan
tentang konsep dasar kewirausahaan dan wirausaha serta model proses
kewirausahaan; usaha mikro, kecil dan menengah, strategi pengembangan usaha
mikro, kecil dan menengah, strategi membangun keunggulan kompetitif dan
proses manajemen strategis; merintis usaha baru dan pengembangannya;
bentuk-bentuk kepemilikan bisnis dan bentuk kepemilikan usaha lainnya;
waralaba; strategi pemasaran, E-commerce dan kiat pemasaran usaha baru serta
manajemen organisasi bisnis dan MSDM; manajemen produksi dan strategi
pengelolaan keuangan; penyusunan rencana bisnis dan pengelolaan arus kas.
Dengan demikian, setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan
mampu menjelaskan kompetensi yang diperlukan oleh wirausaha dan menyusun
rencana usaha yang praktis. Kemampuan ini akan dapat Anda peroleh dengan
menguasai kompetensi-kompetensi khusus berikut ini.
1. Mampu menjelaskan konsep kewirausahaan dan model proses
kewirausahaan.
2. Mampu menjelaskan strategi pengembangan usaha mikro, kecil dan
menengah.
3. Mampu menjelaskan strategi membangun keunggulan kompetitif dan
proses manajemen strategis.
4. Mampu menjelaskan strategi perintisan usaha baru dan pengembangannya.
5. Mampu menentukan bentuk kepemilikan bisnis.
6. Mampu menjelaskan waralaba.
7. Mampu menjelaskan strategi pemasaran, E-commerce dan kiat pemasaran
usaha baru serta manajemen organisasi bisnis dan MSDM.
8. Mampu menjelaskan manajemen produksi dan strategi pengelolaan
keuangan.
9. Mampu menyusun rencana bisnis dan mengelola arus kas.
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Untuk mencapai tujuan sebagaimana dikemukakan di atas, materi mata
kuliah ini disusun dalam sembilan modul sebagai berikut.
Modul 1 : Konsep dasar kewirausahaan dan wirausaha serta model proses
kewirausahaan.
Modul 2 : Pengertian usaha mikro, kecil dan menengah serta strategi
pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
Modul 3 : Strategi membangun keunggulan kompetitif dan proses manajemen
strategis.
Modul 4 : Merintis usaha baru dan pengembangannya serta membeli
perusahaan orang lain.
Modul 5 : Menentukan bentuk kepemilikan bisnis dan bentuk kepemilikan
lainnya.
Modul 6 : Pengertian dan perkembangan waralaba.
Modul 7 : Strategi pemasaran, E-commerce dan kiat pemasaran usaha baru
serta manajemen organisasi bisnis dan MSDM.
Modul 8 : Manajemen produksi dan strategi pengelolaan keuangan.
Modul 9 : Penyusunan rencana bisnis dan pengelolaan arus kas.
Kompetensi yang diharapkan oleh mata kuliah Kewirausahaan (ADBI4440)
dapat dicapai dengan mengikuti alur pikir sebagaimana dapat Anda cermati pada
bagan berikut.
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Peta Kompetensi
Kewirausahaan/ADBI4440/3sks
Menyusun rencana usaha yang
praktis dan mengelola arus kas
9

Menjelaskan strategi pemasaran
dan manajemen organisasi bisnis
7

Menjelaskan
konsep UMKM
dan
pengembangannya
2

Menjelaskan
strategi
membangun
keunggulan
kompetitif dan
proses
manajemen
strategis
3

Menjelaskan manajemen produksi
dan strategi pengelolaan keuangan
8

Menjelaskan
perintisan usaha
baru dan
pengembangannya
4

Menjelaskan
bentuk
kepemilikan
bisnis
5

Menjelaskan
waralaba dan
perkembangannya
6

Menjelaskan
konsep
kewirausahaan
dan wirausaha
serta model
proses
kewirausahaan
1

Mata kuliah ini berbobot 3 sks. Oleh karena itu, Anda harus menyediakan
waktu paling sedikit 1,5 jam/hari untuk mempelajarinya agar mendapatkan hasil
belajar yang optimal. Di samping itu, supaya Anda berhasil menguasai materimateri sebagaimana dikemukakan di atas, ikutilah petunjuk belajar berikut.
1. Baca pendahuluan setiap modul dengan cermat sebelum membaca materi
kegiatan belajar!
2. Baca materi kegiatan belajar dengan cermat!
3. Kerjakan latihan sesuai petunjuk/rambu-rambu yang diberikan. Jika tersedia
kunci latihan, janganlah melihat kunci sebelum mengerjakan latihan!
4. Baca rangkuman, kemudian kerjakan tes formatif secara jujur tanpa terlebih
dahulu melihat kunci.
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5.

Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang Anda peroleh dalam
mempelajari setiap kegiatan belajar!
Jika petunjuk tersebut diikuti dengan disiplin, Anda akan berhasil.

Selamat Belajar!

