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 Merintis Usaha Baru dan Model Pengembangannya 

 

 

A. Cara Untuk Memasuki Dunia Usaha 

Sebagai pengelola dan pemilik usaha atau pelaksana usaha kecil wirausaha dapat 

memilih dan melakukan tiga  cara  yang dapat dilakukan oleh seseorang apabila ingin 

memulai suatu usaha atau memasuki dunia usaha yaitu : 

 Merintis usaha baru (starting)  

 Dengan membeli perusahaan orang lain (buying) 

 Kerjasama manajemen (franchising) 

 

1.  Merintis Usaha Baru (Starting) 

Untuk masuk ke dalam dunia usaha, seseorang harus memiliki jiwa wirausaha. Cara 

memasuki dunia usaha yang pertama adalah dengan merintis usaha baru (starting). 

Metode ini terwujud dalam pembentukan dan pendirian usaha baru dengan menggunakan 

modal, ide, organisasi, manajemen. Karena bermula dari diri sendiri, maka pembahasan 

mengenai metode ini adalah yang paling luas.  

Secara umum, ada 3 (tiga) bentuk usaha baru yang dapat dirintis yaitu: 

1. Perusahaan milik sendiri (sole proprietorship), bentuk usaha yang dimiliki dan 

dikelola sendiri oleh seseorang. 

2. Persekutuan (partnership), suatu kerjasama (asosiasi) dua orang atau lebih yang 

secara bersama-sama menjalankan usaha bersama. 

3. Perusahaan berbadan hukum (corporation), perusahaan yang didirikan atas dasar 

badan hukum dengan modal saham-saham. 

Sesuai dengan konsep kewirausahaan, telah dikemukakan bahwa untuk memasuki dunia 

usaha (business) seseorang harus berjiwa wirausaha. Wirausaha adalah seseorang yang 

mengorganisir, mengelola, dan memiliki keberanian menghadapi resiko. Sebagai 

pengelola dan pemilik usaha (business owner manager) atau pelaksana usaha kecil 

(small business operator), ia harus memiliki: 

 Kecakapan untuk bekerja 

 Kemampuan mengorganisir 

 Kreatif 

 Lebih menyukai tantangan 
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Menurut hasil survei Peggy Lambing (2000:90): 

 Sekitar 43% responden (wirausaha) mendapatkan ide bisnis dari pengalaman yang 

diperoleh ketika bekerja di beberapa perusahaan atau tempat-tempat profesional 

lainnya. 

 Sebanyak 15% responden telah mencoba dan mereka merasa mampu mengerjakannya 

dengan lebih baik berdasarkan pengalaman di perusahaan sebelumnya. 

 Sebanyak 11% dari wirausaha yang disurvei memulai usaha untuk memenuhi peluang 

pasar. 

 Sedangkan sisanya sebesar 31% lagi karena hobi. 

Menurut Lambing, keunggulan dari perusahaan baru datang ke pasar adalah dapat 

mengindentifikasi “kebutuhan pelanggan” dan “kemampuan pesaing”. Selain itu, ada dua 

pendekatan utama yang digunakan wirausaha untuk mencari peluang dengan mendirikan 

usaha baru: 

 Pendekatan ”in-side out” atau ”idea generation” yaitu pendekatan berdasarkan 

gagasan sebagai kunci yang menentukan keberhasilan usaha. Contohnya: 

keterampilannya sendiri, kemampuan dan latar belakang yang dapat menentukan jenis 

usaha yang akan dirintis 

 Pendekatan ”the out-side in” atau “opportunity recognition” yaitu pendekatan yang 

menekankan pada basis ide bahwa suatu perusahaan akan berhasil apabila merespon 

kebutuhan pasar sebagai kunci keberhasilan. Contohnya yaitu melalui pengamatan 

lingkungan (environment scanning).  

Alat untuk pengembangannya yang akan ditransfer menjadi peluang-peluang untuk 

memulai bisnis/usaha, menurut Lambing (2000:92), bersumber dari : 

a.  Surat kabar 

b. Laporan periodik tentang perubahan ekonomi 

c.  Jurnal perdagangan dan pameran dagang  

d. Publikasi pemerintah 

e.  Informasi lisensi produk yang disediakan oleh broker, universitas, dan korporasi 

lainnya. 

Berdasarkan pendekatan ”in-side out”, untuk memulai usaha, seseorang calon wirausaha 

harus memiliki kompetensi usaha. Menurut Norman Scarborough, kompetensi usaha 

yang diperlukan seorang calon wirausaha meliputi: 
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 Kemampuan teknik  

Yaitu kemampuan tentang bagaimana memproduksi barang dan jasa serta cara 

menyajikannya. 

 Kemampuan pemasaran 

Yaitu kemampuan tentang bagaimana menemukan pasar dan pelanggan serta harga 

yang tepat. 

 Kemampuan finansial 

Yaitu kemampuan tentang bagaimana memperoleh sumber-sumber dana dalam 

merintis dan mengelola usaha. 

 Kemampuan hubungan 

Yaitu kemampuan tentang bagaimana cara mencari, memelihara dan mengembangkan 

relasi, komunikasi dan negosiasi. 

Tahapan – tahapan dalam merintis usaha baru adalah sebagai berikut: 

 Diawali dengan adanya ide 

 Mencari sumber dana dan fasilitas barang, uang, dan orang 

 Sumber dana bisa berasal dari badan keuangan/bank berupa kredit atau orang yang 

bersedia sebagai penyandang dana 

 Obyek bisnis memiliki pasar  

 Memperhatikan peluang pasar sebelum produk diciptakan 

Secara ringkas, tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

Seorang yang akan memulai sebuah usaha, harus diawali dengan adanya ide. Setelah ada 

ide, langkah berikutnya adalah mencari sumber dana dan fasilitas baik barang, uang 

maupun orang. Sumber dana tersebut berasal dari badan-badan keuangan seperti bank 

dalam bentuk kredit atau orang yang bersedia menjadi penyandang dana.  

Selanjutnya seorang wirausahawan perlu mengamati dan menganalisa pangsa pasar dari 

obyek bisnis, yaitu produk (baik berupa barang ataupun jasa) yang akan dihasilkan dari 

usahanya. Analisa pasar ini penting agar wirausahawan tidak kesulitan dalam 

mendistribusikan hasil produksinya, karena barang atau jasa yang dihasilkannya memang 

benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat/komunitas tertentu. Oleh karena itu, mengamati 

peluang pasar merupakan langkah yang harus dilakukan sebelum produk barang dan jasa 

diciptakan. Apabila peluang pasar untuk produk yang akan dihasilkan ada dan terbuka 

lebar, maka barang dan jasa akan mudah laku dan segera mendatangkan keuntungan. 
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Dalam merintis usaha baru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan: 

a) Bidang dan jenis usaha yang dimasuki 

Beberapa bidang usaha yang bisa dimasuki, diantaranya: 

1. Bidang usaha pertanian (agriculture) 

Bidang usaha ini antara lain meliputi pertanian, kehutanan, perikanan, dan 

perkebunan. 

2. Bidang usaha pertambangan (mining) 

Bidang usaha ini antara lain meliputi galian pasir, galian tanah, batu, dan bata. 

3. Bidang usaha pabrikasi (manufacturing) 

Bidang usaha ini antara lain meliputi industri perakitan, sintesis. 

4. Bidang usaha konstruksi 

Bidang usaha ini antara lain meliputi konstruksi bangunan, jembatan, pengairan, 

jalan raya. 

5. Bidang usaha perdagangan (trade) 

Bidang usaha ini antara lain meliputi retailer, grosir, agen, dan ekspor-impor. 

6. Bidang jasa keuangan (financial service) 

Bidang usaha ini antara lain meliputi perbankan, asuransi, dan koperasi. 

7. Bidang jasa perseorangan (personal service) 

Bidang usaha ini antara lain meliputi potong rambut, salon, laundry, dan catering. 

8. Bidang usaha jasa-jasa umum (public service) 

Bidang usaha ini antara lain meliputi pengangkutan, pergudangan, wartel, dan 

distribusi. 

9. Bidang usaha jasa wisata (tourism) 

Bidang usaha ini terbagi ke dalam tiga kelompok usaha wisata, yaitu:  

a. usaha jasa parawisata, yang antara lain meliputi jasa biro perjalanan wisata, 

jasa agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, jasa konvensi perjalanan intensif 

dan pameran, jasa impresariat (pengurusan izin untuk suatu pertunjukan), jasa 

konsultan pariwisata, dan jasa informasi pariwisata. 

b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata, yang meliputi pengusahaan obyek 

dan daya tarik wisata alam, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya, 

serta pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus. 

c. usaha sarana wisata, yang antara lain berupa penyediaan akomodasi, makanan 

dan minuman, angkutan wisata, sarana pendukung di tempat wisata, dan 

sebagainya. 
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b) Bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih 

Ada beberapa kepemilikan usaha yang dapat dipilih, diantaranya perusahaan 

perseorangan, persekutuan (dua macam anggota sekutu umum dan sekutu terbatas), 

perseroan, dan firma. Berikut penjelasan singkat dari bentuk – bentuk usaha tersebut: 

1. Perusahaan Perorangan (sole proprietorship), yaitu suatu perusahaan yang dimiliki 

dan diselenggarakan oleh satu orang. 

2. Persekutuan (Partnership), yaitu suatu asosiasi yang didirikan oleh dua orang atau 

lebih yang menjadi pemilik bersama dari suatu perusahaan. 

3. Perseroan (Corporation), yaitu suatu perusahaan yang anggotanya terdiri atas para 

pemegang saham (pesero/stockholder) yang mempunyai tanggung jawab terbatas 

terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal disetor. 

4. Firma, yaitu suatu persekutuan yang menjalankan perusahaan dibawah nama 

bersama. Bila untung maka keuntungan dibagi bersama, bila rugi maka kerugian 

ditanggung bersama. 

c) Tempat usaha yang akan dipilih 

Seorang wirausaha yang mulai merintis usaha dari awal perlu mempertimbangkan 

aspek efisiensi dan efektivitas dalam menentukan tempat usaha, di antaranya harus 

dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut: 

1. Apakah tempat usaha tersebut mudah dijangkau oleh konsumen atau pelanggan 

maupun pasar? 

2. Apakah tempat usaha dekat dengan sumber tenaga kerja? 

3. Apakah dekat ke akses bahan baku dan bahan penolong lainnya seperti alat 

pengangkut dan jalan raya? 

Terdapat beberapa alternatif yang bisa kita pilih untuk menentukan lokasi atau tempat 

memulai usaha, yaitu : 

1. Membangun bila ada tempat yang strategis. 

2. Membeli atau menyewakan bila lebih strategis dan menguntungkan. 

3. Kerja sama bagi hasil, bila memungkinkan 

d) Organisasi usaha yang akan digunakan 

 Organisasi usaha merupakan perpaduan dari fungsi kewirausahaan dan manajerial. 

Fungsi kewirausahaan dasarnya adalah kreativitas dan inovasi, sedangkan manajerial 

dasarnya adalah fungsi-fungsi manajemen.  
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Kompleksitas organisasi usaha tergantung pada lingkup atau cakupan usaha dan skala 

usaha. Semakin besar lingkup usaha, semakin komplek organisasinya. Sebaliknya 

semakin kecil lingkup usaha, maka semakin sederhana organisasinya.  

Pada lingkup atau skala usaha kecil, organisasi usaha pada umumnya berperan sebagai 

small business operator. Dalam perusahaan yang lebih besar seperti Perseroan 

Terbatas (PT) dan (CV), maka organisasi perusahaan lebih kompleks lagi. Umumnya 

secara hierarkis, organisasi perusahaan dalam skala besar terdiri dari beberapa 

tingkatan, yaitu rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dewan direktur, dan 

tim manajer. 

Beberapa hubungan yang timbul antara organisasi perusahaan dengan lingkup usaha 

antara lain: 

 Semakin besar lingkup usaha maka semakin kompleks organisasinya 

 Semakin kecil lingkup usaha maka semakin sederhana organisasinya 

 Semakin kecil perusahaan maka fungsi kewirausahaan akan semakin besar, tetapi 

fungsi manajerial yang dimilikinya akan semakin kecil 

 Lingkup usaha kecil umumnya organisasinya dikelola sendiri 

 Pengusaha kecil umumnya berperan sebagai small business owner-manager/small 

business operator. 

e) Jaminan usaha yang mungkin diperoleh 

Jaminan usaha ini bisa berupa asuransi maupun jaminan dari pemerintah, seperti 

insentif usaha. Adanya jaminan usaha ini dapat memberikan kepastian bagi seorang 

wirausahawan untuk memulai kegiatan bisnisnya, terutama dalam mengantisipasi 

perubahan secara mendadak dari lingkungan usaha. 

f) Lingkungan usaha 

Lingkungan usaha dapat menjadi pendorong maupun penghambat jalannya 

perusahaan. Lingkungan yang dapat mempengaruhi jalannya usaha/perusahaan adalah 

lingkungan mikro dan lingkungan makro. 

- Lingkungan mikro adalah lingkungan yang ada kaitan langsung dengan 

operasional perusahaan, seperti pemasok, karyawan, pemegang saham, majikan, 

manajer, direksi, distributor, pelanggan/konsumen, dan lainnya. 

- Lingkungan makro adalah lingkungan di luar perusahaan yang dapat 

mempengaruhi daya hidup perusahaan secara keseluruhan, meliputi  :  
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1. Lingkungan Ekonomi (Technological Environment) 

Kekuatan ekonomi lokal, regional, nasional, dan global akan berpengaruh 

terhadap peluang usaha. 

2. Lingkungan Teknologi (Technological Environment) 

Kekuatan teknologi dan perubahannya yang sangat dinamis cenderung sangat 

berpengaruh pada perusahaan.  

3. Lingkungan Sosial Politik (Socio Environment) 

Lingkungan sosial dan politik, kecenderungan dan konteksnya perlu di 

perhatikan untuk menentukan seberapa jauh perubahan tersebut berpengaruh 

pada tingkah laku masyarakat. 

4. Lingkungan Demografis dan Gaya Hidup (Demografi and Life Style 

Environment) 

Produk barang dan jasa yang dihasilkan sering kali dipengaruhi oleh 

perubahan demografi dan gaya hidup. 

Hambatan – hambatan dalam Memasuki Industri    

Menurut Peggi Lambing (2000:95) ada beberapa hambatan bagi seorang wirausahawan 

untuk memasuki industri baru, yaitu : 

1. Sikap dan kebiasaan pelanggan.  

Loyalitas pelanggan kepada perusahaan baru masih kurang. Sebaliknya perusahaan 

yang sudah lebih dulu ada justru lebih bertahan karena telah lama mengetahui sikap 

dan kebiasaan pelanggannya. 

2. Biaya perubahan (switching cost), yaitu biaya-biaya yang diperlukan untuk pelatihan 

kembali para karyawan, dan penggantian alat serta sistem yang lama. 

3. Respons dari pesaing yang telah lebih dulu ada, yang secara agresif akan 

mempertahankan pangsa pasar yang ada. 

Paten, Merek Dagang, dan Hak Cipta 

Paten, merek dagang dan hak cipta sangat penting bagi perusahaan, terutama untuk 

melindungi penemuan – penemuan, indentitas dan nama perusahaan, serta keorisinalan 

produk – produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Perlindungan produk – produk 

perusahaan sangat penting untuk menghindari usaha – usaha meniru dan menduplikasi 

yang dilakukan oleh pihak lain. Temuan yang tidak memiliki hak paten akan bebas ditiru 

dan diduplikasi bahkan menjadi produk pesaing dan mematikan perusahaan penemu. 
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Beberapa hak perlindungan perusahaan yang dapat diperoleh perusahaan adalah hak 

paten, hak cipta, merek dagang, dan indentitas perusahaan lainnya : 

1) Paten 

Paten adalah suatu pengakuan dari lembaga yang berwenang kepada seseorang atau 

suatu perusahaan atas penemuan produk dan perusahaan tersebut diberi wewenang 

untuk membuat, menggunakan dan menjual penemuannya selama paten tersebut 

masih dalam jaminan. Ada beberapa langkah untuk mendapatkan hak paten, yaitu : 

a. Tetapkan bahwa yang ditemukan betul – betul baru. 

b. Dokumentasikan alat yang ditemukan tersebut. 

c. Telusuri paten – paten yang telah ada. 

d. Pelajari hasil telusuran. 

e. Mengajukan lamaran paten. 

2) Merek Dagang 

Merek Dagang (brand name) merupakan istilah khusus dalam perdagangan atau 

perusahaan. Merek dagang pada umumnya berbentuk simbol atau nama atau logo atau 

slogan atau tempat dagang yang oleh perusahaan digunakan untuk menunjukkan 

keorisinilan produk atau untuk membedakannya dengan produk lain dipasar. 

3) Hak Cipta 

Hak cipta (Copyright) adalah suatu hak istimewa guna melindungi pencipta atas 

keorisinilan (keaslian) ciptaannya, misalnya karangan musik, pencipta lagu, hak untuk 

memproduksi, memperbaiki, mendistribusikan atau menjul. 

 

2.   Membeli Perusahaan yang Sudah Didirikan (Buying) 

Cara kedua yang bisa dilakukan oleh seseorang yang akan merintis usaha baru adalah 

dengan membeli perusahaan telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain 

dengan nama (good will) dan organisasi usaha yang sudah ada. Banyak alasan mengapa 

seseorang memilih membeli perusahaan yang sudah ada daripada mendirikan atau 

merintis usaha baru, antara lain: 

 Resiko lebih rendah 

 Lebih mudah dalam memasuki dunia usaha 

 Memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar 
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Meskipun demikian, membeli perusahaan yang sudah ada juga mengandung 

permasalahan, yaitu: 

a. Masalah eksternal, yaitu lingkungan misalnya banyaknya pesaing dan ukuran peluang 

pasar 

b. Masalah internal, yaitu masalah-masalah yang ada dalam perusahaan, misalnya citra 

(image) atau reputasi perusahaan 

Sebelum melakukan kontrak jual beli perusahaan yang akan dibeli, ada beberapa aspek 

yang harus dipertimbangkan dan dianalisis oleh pembeli. Aspek-aspek tersebut meliputi:  

1) Pengalaman apa yang dimiliki untuk mengoperasikan perusahaan tersebut? 

2) Mengapa perusahaan tersebut berhasil tetapi kritis? 

3) Di mana lokasi perusahaan tersebut? 

4) Apakah membeli perusahaan tersebut akan lebih menguntungkan ketimbang merintis 

sendiri usaha baru? 

Seorang wirausahawan yang telah memutuskan akan membeli sebuah perusahaan perlu 

memperhatikan langkah-langkah berikut ini: 

1) Yakinlah bahwa anda tidak akan merintis usaha baru. Pertimbangkanlah alasan 

membeli perusahaan ketimbang merintis usaha-usaha baru atau Franchising. 

2) Tentukan jenis perusahaan yang diinginkan dan apakah anda mampu mengelolanya? 

Teguhkan kekuatan, kelemahan, tujuan,dan kepribadian anda.  

3) Pertimbangkan gaya hidup yang anda inginkan. Apa yang diharapkan dari perusahaan 

tersebut; apakah uang, kebebasan, atau fleksibilitas? 

4) Pertimbangkan usaha yang diinginkan. Tempat yang bagaimana yang anda inginkan? 

5) Pertimbangkan kembali gaya hidup. Mungkin anda memiliki perusahaan ini selama-

lamanya atau untuk kesenangan saja. 

 

3.    Kerjasama Manajemen/Waralaba (Franchising) 

Cara ketiga dalam memasuki dunia usaha adalah kerjasama manajemen atau yang biasa 

dikenal dengan istilah waralaba/franchising. Franchising adalah suatu kerja sama antara 

entrepreneur (franchise) dengan perusahaan besar (Franchisor) dalam mengadakan 

persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Secara sederhana, 

model usaha ini dapat digambarkan sebagai kerjasama manajemen untuk menjalankan 

perusahaan cabang/penyalur. Inti dari Franchising adalah memberi hak monopoli untuk 

menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk. 
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Franchisor adalah perusahaan induk, yaitu perusahaan yang memberi lisensi; sedangkan 

franchise adalah perusahaan pembeli lisensi (penyalur atau dealer). 

Berdasarkan penjelasan mengenai ketiga cara merintis usaha baru di atas, kita dapat 

mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan dari setiap cara tersebut ke dalam tabel 

berikut ini: 

Bentuk Kelebihan Kekurangan 

Merintis 

usaha 

(Starting) 

 Gagasan Murni 

 Bebas beroperasi 

 Fleksibel dan mudah 

penggunaan 

 Pengakuan nama barang 

 Fasilitas inefisien 

 Persaingan kurang diketahui 

Membeli 

perusahaan 

(Buying) 

 Kemungkinan sukses 

 Lokasi sudah cocok 

 Karyawan dan pemasok 

biasanya sudah mantap 

 Sudah siap operasi 

 Perusahaan yang dijual 

biasanya lemah 

 Peralatan tak efisien 

 Mahal 

 Sulit inovasi 

Kerjasama 

manajemen 

(Franchising) 

 Mendapat pengalaman 

dalam logo, nama, metode 

teknik produksi, pelatihan 

dan bantuan modal 

 Penggunaan nama, merk 

yang sudah dikenal 

 Tidak mandiri 

 Kreativitas tidak berkembang 

 Menjadi kurang independen, 

terdominasi, rentan terhadap 

perubahan franchisor 
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