Modul Kewirausahaan
Eventually, you will categorically discover a new experience and feat by spending more cash. still when? do you
resign yourself to that you require to acquire those all needs past having significantly cash? Why dont you try
to acquire something basic in the beginning? Thats something that will lead you to comprehend even more almost
the globe, experience, some places, behind history, amusement, and a lot more?
It is your no question own times to produce a result reviewing habit. in the course of guides you could enjoy now
is modul kewirausahaan below.

Kewirausahaan Syariah Nur Syamsiyah 2022-12-01 Buku Kewirausahaan Syariah ini diperuntukkan bagi semua
kalangan. Buku ini dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi praktisi, mahasiswa, dan dosen. Buku kewirausahaan
syariah ini juga memberikan tuntunan dan bimbingan bagaimana merintis suatu usaha yang diinginkan menjadi maju dan
berkembang. Buku ini akan membahas tentang berwirausaha secara syariah yang mempelajari tentang Latar Belakang
Pentingnya Mempelajari Kewirausahaan Syariah, Pengertian Wirausaha, Kewirausahaan dan Kewirausahaan
Syariah, Praktik Bisnis Islam, Etika Bisnis dalam Islam, Persiapan Pendirian Usaha, Manajemen Risiko, Manajemen Bisnis
Syariah, Evaluasi Usaha, dan Strategi Pengembangan Bisnis. Semua teknis pelaksanaan 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.
Modul Pembelajaran Mata Kuliah Kewirausahaan Maryati, S.Pd., M.Pd. 2020-03-13 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 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.
Buku Panduan Kewirausahaan Chusnul Rofiah., SE, MM 2022-07-25 Penyusunan buku “ Panduan Wirausaha bagi
Purna TKI” ini adalah salah satu bentuk dukungan dinsosnakertrans dalam rangka pengurangan angka pengangguran
di kabupaten Jombang. Dengan harapan buku ini bisa memberikan petunjuk serta inspirasi bagi masyarakat jombang yang
ingin memulai usaha mandiri
Kewirausahaan dan Bisnis Dr. Miko Andi Wardana, S.T., M.Si 2022-01-24 Kehadiran Buku Kewirausahaan dan Bisnis
ini disusun oleh para akademisi dan praktisi dalam bentuk buku kolaborasi. Walaupun masih jauh dari kesempurnaan,
tetapi kami mengharapkan buku ini dapat menjadi referensi atau bahan bacaan dalam menambah khasanah keilmuan
khususnya mengenai ilmu Kewirausahaan dan Bisnis. Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam sebelas bab yang
memuat tentang Konsep Dasar Kewirausahaan, Proses Kewirausahaan, Ide dan Peluang Usaha, Kreativitas dan
Inovasi, Memulai Usaha Baru, Analisa Kelayakan Usaha untuk Wirausaha, Strategi Pemasaran, Hak Kekayaan
Intelektual, Etika Kewirausahaan, Mengelola Tenaga Kerja dalam Usaha, serta bab terakhir yaitu mengenai
Kewirausahaan di Era Digital.
Pengembangan Perangkat Pembelajaran: Tinjauan Teoretis dan Praktik Muh. Fahrurrozi, Mohzana 2020-06-01
Teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat cepat sehingga mempermudah dan mempercepat informasi dari
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dan seluruh penjuru dunia. Pada prinsipnya ciri utama dari sebuah penelitian adalah basis data yang digunakan data
apakah yang menyebabkan tujuan pednelitian tercapai? Bisa saja dalam sebuah penelitian terdapat data kuantitatif
(statistik) dan data kualitatif (paparan naratif). Tinggal dilihat data manakah yang mempengaruhi hasil penelitian
sering disebut sebagai data primer. Jika data yang mempengaruhi hasil adalah data angka-angka yang diuji secara
statistik maka penelitian tersebut adalah penelitian kuantitatif. Pada dasarnya setiap penelitian dan pengembangan
yang dilakukan untuk membuat sebuah produk menjadi lebih mudah lebih murah (efektif dan efisien) berdasarkan tingkat
kegunaannya atau manfaat dari produk tersebut. Artinya apakah nilai manfaatnya produk tersebut setara dengan
biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan atau bahkan jauh lebih murah, tidak hanya itu penelitian dan
pengembangan didasarkan pada kebutuhan dari pengguna. Olehkarena itu dalam penelitian dan pengembangan perlu
melakukan analisis kebutuhan untuk meliha manfaat dari produk yang kita kembangkan dengan kata lain apakah
pengguna memerlukan produk yang kita kembangkan sesuai dengan kebutuhanya.

Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK/MAK Kelas XI. Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika.
Kompetensi Keahlian Multimedia. Drs. Siwi Widi Asmoro, M.Pd. 2021-04-22 Buku yang berjudul Produk Kreatif dan
Kewirausahaan SMK/MAK Kelas XI 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. • Sikap dan perilaku
wirausahawan • Peluang usaha produk barang/jasa • Hak atas kekayaan intelektual • Konsep desain/prototipe dan
kemasan produk barang/jasa • Proses kerja pembuatan prototipe produk barang/jasa • Lembar kerja/gambar kerja
untuk pembuatan prototipe produk barang/jasa • Biaya produksi prototipe produk barang/jasa • Proses kerja
pembuatan prototipe produk barang/jasa • Pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk barang/jasa 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.
Kewirausahaan Abdurrozzaq Hasibuan 2021-08-04 Buku Kewirausahaan ini merupakan suatu karya ilmiah yang
kami susun dari sejumlah buku teks ilmiah dan merupakan suatu kondensasi dari berbagai materi buku yang di tulis
penulis-penulis lain yang ada kaitannya dengan dunia bisnis. Sebagai suatu kondensasi maka isinya ada yang berupa
hasil edit dan ada pula diringkas atau diresume dari karya penulis lain disamping ada yang di kutip jalan pikiran
penulis lain untuk ditulis kembali dengan kalimat sendiri tentu maksudnya agar lebih mudah dicerna dalam pemahaman
para pembacanya. Di era ekonomi digital saat ini, kewirausahaan adalah salah satu kata yang sering kita dengar.
Secara sederhana kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan visi, inovasi, kreatif dan
melihat suatu peluang di masa datang. Buku ini membahas: Bab 1 Hakikat dan Konsep Dasar Kewirausahaan Bab 2
Kompetensi Inti dan Karakteristik Kewirausahaan Bab 3 Pengembangan Potensi Diri Bab 4 Konsep Inovasi dan
Kreativitas Dalam Kewirausahaan Bab 5 Business Life Skills Bab 6 Analisa Kelayakan Business Bab 7 Business Plan
Bab 8 Kewirausahaan dan Technopreneurship Bab 9 Business Model Canvas (BMC) Bab 10 Pemasaran dan ECommerce Bab 11 Pendirian Usaha Baru, Perizinan, dan Business Matching
Pengembangan Kewirausahaan untuk Pemberdayaan Ukm Daerah Dewi Wuryandani 2019-07-17 UKM dalam era
globalisasi masih memegang peran penting khususnya dalam ketahanan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Kata
kuncinya adalah memperkuat perekonomian lokal dengan tetap menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing
internasional. Pemerintah pusat dan daerah memegang peran penting dalam memberikan dukungan sehingga UKM dapat
tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahap bisnis. Tiga hal penting untuk penumbuhan dan keberlanjutan bisnis UKM
yang perlu difasilitasi pemerintah pusat dan daerah adalah kemudahan perizinan, akses terhadap sumber pembiayaan
atau modal, dan akses serta kemampuan memasuki pasar, baik domestik maupun internasional. Sasaran lain dari
pembangunan UKM tentunya adalah memperluas dampak ekonomi dengan trickle down effect yang dapat ditimbulkan.
Dalam hal ini penguatan rantai nilai UKM baik forward maupun backward linkage harus memperoleh perhatian khusus
baik dari pelaku maupun pembuat kebijakan. Dengan demikian ekosistem dari kewirausahaan dapat terbentuk dengan baik
dan dapat mendorong terciptanya jumlah wirausaha baru di Indonesia yang jumlahnya masih relatif lebih sedikit
dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya
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Kewirausahaan Acai Sudirman, S.E., M.M. 2022-08-23 Kehadiran Buku Kewirausahaan ini disusun oleh para
akademisi dan praktisi dalam bentuk buku kolaborasi. Walaupun masih jauh dari kesempurnaan, tetapi kami
mengharapkan buku ini dapat menjadi referensi atau bahan bacaan dalam menambah khasanah keilmuan khususnya
mengenai Kewirausahaan. Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam sebelas bab yang memuat tentang Pemahaman
Dasar Wirausaha, Sikap dan Profil Wirausaha, Ide, Kreativitas, dan Inovasi, Analisis Kelayakan Bisnis, Analisis
Peluang Usaha, Analisis SWOT, Manajemen Keuangan, Manajemen Pengelolaan Resiko, Menumbuhkan Jiwa dan
Kompetensi Kewirausahaan, Etika Bisnis dan Kewirausahaan dan bab terakhir yaitu Kewirausahaan di Era Revolusi
Digital.
Modul Ajar Kewirausahaan Dr. Ali, S.E., M.M. 2022-07-05

Kewirausahaan: Konsep dan Strategi Mariana Simanjuntak 2021-08-30 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
Pengembangan Kerjasama dan Akses Pendanaan Kewirausahaan Anisa Sukmawati, AK., MSA., CA., CPA., CRA., CRP
Produksi dapat diartikan secara sempit maupun secara luas. Dalam arti sempit, produksi merupakan usaha manusia
yang mengolah atau mengubah sumber-sumber ekonomi (bahan-bahan) menjadi produk baru. Sedangkan dalam arti
luas, produksi adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna (manfaat) suatu
barang/jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, inti dari kegiatan produksi adalah menambah atau
menciptakan nilai guna atau manfaat dari suatu barang/jasa. Manfaat (utility) yang diciptakan terdiri dari
manfaat bentuk, manfaat tempat, dan manfaat waktu.
Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK/MAK Kelas XII. Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika.
Kompetensi Keahlian Multimedia. Drs. Siwi Widi Asmoro, M.Pd. 2021-04-22 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 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.
Kewirausahaan Muh. Fahrurrozi, Pahrudin 2021-01-01 Mengandalkan pemerintah dalam menyiapkan lapangan kerja
baru sangatlah berat. Begitu juga dengan mengandalkan para investor baik investor luar negeri dan dalam negeri
untuk melakukan investasi di Indonesia membutuhkan waktu. Untuk itu, sektor pendidikan mempunyai peran yang
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strategis untuk mengubah pola pikir mahasiswa atau mindset mahasiswa agar berorientasi mencipatkan lapangan
kerja atau job creator bukan sebagai pencari kerja atau job seeker. Sayangnya, lulusan perguruan tinggi banyak
yang didoktrin oleh orang-orang terdekat setelah lulus dari bangku kuliah untuk menjadi pekerja pada instansi
tertentu seperti menjadi PNS, pegawai bank, dan pegawai kantoran lainnya. Pilihan ini tidaklah salah. Namun bangsa
kita membutuhkan orang-orang atau lulusan perguruan tinggi yang mempunyai skill tinggi dan tumbuh
wirausahawan-wirausahawan muda yamg kreatif dan innovatif untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat
luas. Itulah peran mendasar dalam penulisan buku ajar ini. Dalam kerangka itu, pihak universitas mempunyai peranan
penting dalam mentransfortasi menjadi universitas berbudaya enterpreneur, yang terealisasi dalam bentuk penyediaan
ruang dan kurikulum akademis sedemikian rupa sehingga ilmu dan semangat kewirausahaan pada kalangan mahasiswa
tertanam dan berkembang kuat pada mindset masing-masing mahasiswa. Kami berharap buku ajar ini dapat mendukung
terwujudnya visi tersebut dengan dipakai sebagai pedoman mahasiswa untuk mata kuliah kewirausahaan.
PEDOMAN MAHASISWA PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN YENI ERITA 2020-03-10 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 langkahlangkah kerja pembelajaran yang akan dilakukan mahasiswa untuk setiap kali pertemuan.
Kewirausahaan dan Komunikasi Bisnis Cahyono Tri Wibowo Penulisan buku dengan judul KEWIRAUSAHAAN DAN
KOMUNIKASI BISNIS semata-mata didorong oleh hasrat untuk ikut serta mengisi khazanah buku komunikasi sebagai
tambahan ilmu bagi para komunikator yang akhir-akhir ini berkembang sesuai tuntutan zaman searah dengan
perkembangan media sosial dan berbagai media lain. Buku ini diterbitkan dengan bersumber dari materi mengajar mata
kuliah, di antaranya Manajemen Program Komunikasi, Desain Pesan Komunikasi, Perencanaan serta Evaluasi Media
komunikasi, Komunikasi Politik, dan Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
Buku Ajar Praktek Kewirausahaan Harningsih Fitri Situmorang S.E., M.Pd 2022-04-19 Buku Ajar ini akan mengulas
materi tentang pentingnya membangun jiwa wirausahawan, pembahasan mengenai hakikat, makna, ide dan bekal peluang
membangun kewirausahaan. Selain itu inovasi, memiliki keinginan untuk beprestasi, perencanaan, kepemimpinan dan
pengorganisasian yang merupakan potensi penting dalam membangung kewirusahaan. Lebih lanjut akan dibahas pula
mengenai motivasi dalam xiv BUKU AJAR PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN xv xiv kewirausahaan, pengambilan dan
memaksimalkan resiko, kepemimpinan beretika dalam kewirausahaan, pengembangan potensi diri, peranan wirausaha dan
etika bisnis, manajemen strategi pengembangan kewirausahaan, dan kemitraan antar wirausaha. Serta dilengkapi pulla
denga studi kelayakan usaha berserta kiat-kita keberhasilan usaha.

KEWIRAUSAHAAN : Panduan Menjadi Wirausaha di Era Society 5.0 Danang Kusnanto, S.E., M.M. Pilifus Junianto,
S.S M.M, Mochamad Sugiarto, SPt.,MM., PhD, Dr. Ir. Hj. Yusro Hakimah, MM, Rusdi Raprayogha, SE., MM, Bida Sari,
S.P., M.Si, Estu Mahanani, SP., MM, Muslim Khadri, MSM, Dr. Susi Desmaryani., SE., MM, Adi Sofyana Latif, S.Si., M.M.,
CMA., C.MP., CPRM, Dr. Dede Jajang Suyaman, SE, MM, CMA Judul: KEWIRAUSAHAAN : Panduan Menjadi Wirausaha
di Era Society 5.0 Penulis: Danang Kusnanto, S.E., M.M. Pilifus Junianto, S.S M.M, Mochamad Sugiarto, SPt.,MM.,
PhD, Dr. Ir. Hj. Yusro Hakimah, MM, Rusdi Raprayogha, SE., MM, Bida Sari, S.P., M.Si, Estu Mahanani, SP., MM, Muslim
Khadri, MSM, Dr. Susi Desmaryani., SE., MM, Adi Sofyana Latif, S.Si., M.M., CMA., C.MP., CPRM, Dr. Dede Jajang
Suyaman, SE, MM, CMA. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 194 Halaman No ISBN : 978-623-5314-80-8 Tahun Terbit
: Agustus 2022 Sinopsis Buku ini berjudul “Kewirausahaan : Panduan Menjadi Wirausaha di Era Society 5.0”, ini
dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Buku ini membahas terkait kewirausahaan, panduan menjadi wirausaha di era
society 5.0. Buku ini penulis kontribusikan untuk dunia kewirausahaan dan bagaimana menjadi seorang wirausaha di
Indonesia. Bab pertama membahas tentang kewirausahaan dan wirausaha. Bab kedua membahas tentang konsep dasar
kewirausahaan. Bab ketiga membahas tentang teori-teori motivasi dalam kewirausahaan. Bab keempat membahas
tentang kreativitas dan inovasi kewirausahaan. Bab kelima membahas tentang karakteristik dan etika
wirausahawan. Bab keenam membahas tentang Rencana, jenis, dan bidang usaha wirausaha. Bab ketujuh membahas
tentang Kiat-kiat keberhasilan wirausaha. Bab kedelapan membahas tentang Studi kelayakan usaha. Bab kesembilan
membahas tentang Rancangan usaha (perspektif strategi berbasis teknologi). Bab kesepuluh membahas tentang kisah
sukses wirausaha indonesia. Bab kesebelas membahas tentang kisah sukses part 2.
KEWIRAUSAHAAN Djoko Sumianto, SP, M.Agr 2021-11-15 Menjadi seorang wirausaha berarti memadukan
perwatakan pribadi, keuangan dan sumber-sumber daya didalam lingkungan anda. Setiap wirausaha memilki
perwatakan unik karena mereka memilki gaya tersendiri dalam memilki dan mengelola perusahaannya. Namun, banyak ciri
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pribadi yang mungkin ingin dikembangkan dalam rangka menyukseskan bisnis. Para pelaku agribinsis skala kecil dan
menengah seringkali banyak mengalami hambatan dalam mengembangkan agribisnisnya. Beberapa faktor yang
mempengaruhinya antara lain adalah terletak pada kemampuan kewirausahannya. Wirausahawan akan sangat
menentukan keberhasilan dalam kegiatan usaha baik dari sejak perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi terhadap
usaha yang dilakukannya. Pelaku usaha harus memiliki profil sebagai wirausaha dengan segala ciri-cirinya.
Ketidakberhasilan atau belum optimalnya keberhasilan yang diperoleh para pelaku agribisnis umumnya disebabkan
karena belum dipahaminya prinsip-prinsip kewirausahaan, rendahnya kemampuan di dalam membuat jejaring usaha, dan
belum dikuasainya teknik negosiasi yang efektif dan efisien.
Kewirausahaan dan Koperasi Ovi Hamidah Sari 2022-08-26 Penyusunan buku ini bertujuan untuk menyebarkan
pengetahuan dan memajukan dunia Kewirausahaan. Membantu para pembaca dari berbagai kalangan, akademisi untuk
meningkatkan efektivitas pembelajaran Kewirausahaan & Koperasi, bagi praktisi guna meningkatkan pemahaman untuk
pengembangan Kewirausahaan Indonesia. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan bangsa melalui program Kewirausahaan & Koperasi.

Kewirausahaan Teori & Aplikasi Halomoan Hutajulu Buku kewirausahaan ini terdiri atas 10 Bab, dengan isi per bab
sebagai berikut: Bab 1 tentang pendahuluan, Bab 2 tentang pengertian wirausaha, Bab 3 tentang bagaimana
membangun kewirausahaan, Bab 4 tentang analisis kelayakan usaha, Bab 5 tentang budaya dan kearifan lokal
Papua dalam kewirausahaan, Bab 6 tentang manajemen kewirausahaan, Bab 7 tentang manajemen pemasaran, Bab 8
tentang komunikasi bisnis, Bab 9 tentang etika bisnis, dan Bab 10 tentang syarat pembuatan proposal usaha.
Aspek Hukum Kewirausahaan Widaningsih 2018-09-01 Seperti disampaikan oleh penulis buku ini bahwa di Indonesia,
entrepreneurial skill perlu dikembangkan untuk menekan sekecil mungkin tingkat kemiskinan, karena dengan mengandalkan
investor asing untuk membuka lapangan kerja tidaklah cukup. Salah satu cara atau jalan terbaiknya adalah
mengandalkan sektor pendidikan dalam mengubah pola pikir lulusannya dari orientasi mencari kerja menjadi mencetak
lapangan kerja sendiri alias menjadi wirausahawan mandiri.
KEWIRAUSAHAAN BERBASIS PRODUK Dr. John Friadi, S.Kom., M.Si. 2022-04-20 Kewirausahaan adalah kemampuan
dan kesiapan untuk mengembangkan, mengatur dan menjalankan suatu usaha bisnis, dengan segala ketidakpastiannya
untuk memperoleh keuntungan. Contoh kewirausahaan yang paling menonjol adalah memulai bisnis baru. sebagiman
umum diketahui, dalam berwirausaha seseorang perlu menguasai atau setidaknya mempelajari dan mengetahui beberapa
hal atau keterampilan, seperti: keterampilan berpikir kreatif dan inovatif, keterampilan mengembangkan ide dan melihat
peluang bisnis. mengetahui bagaimana membuath proposal bisnis, perencanaan pemasaran, sampai yang terdekat
adalah bagaimana merancang produk bisnisnya. buku Kewirausahaan Berbasis Produk ini menawarkan pembahasan
mengenai hal-hal yang perlu dipelajari oleh para pelaku bisnis tersebut. hal-hal tersebut dibahas secara terperinci
dalam 9 (sembilan ) bab, yakni Bab I Konsep dan Terori Dasar Kewirausahaan, Bab II Berpikir Kreatif dan Inovatif,
Baab III Komunikasi dan Interpersonal Skil, BAB iv Etika Bisnis, Bab V Ide dan peluang Bisnis, Bab VI Perancangan
Proposal Bisnis, Bab VII Digital Preneurship, Bab VIII Digital Marketing, dan Bab IX Perancangan Produk Bisnis.
PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN Teoritik dan Praktik Muh. Fahrurrozi Indonesia telah dikenal sebagai negara
eksportir kerajinan yang dibuat oleh tangan. Selain kekayaan alam, manusia juga dianugerahkan kelebihan oleh Tuhan
Yang Maha Esa di antaranya kemampuan mencipta dan berkreasi. Kemampuan ini pun harus di syukuri dan selalu di
apresiasi. Salah satunya menginspirasi keunikan dan keindahan karya kerajinan Indonesia. Sebagai makhluk sosial,
tentunya kita wajib menghargai seluruh karya ciptaan orang lain. Kekayaan budaya Indonesia merupakan modal
munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia yang dapat jadikan usaha. Bahan alam sebagai salah satu bahan
dasar kerajinan banyak tersebar di bumi Indonesia. Bahan alam tersebut dimanfaatkan sebagai bahan dasar produk
kerajinan yang memiliki kekhasan dari setiap daerah. Sejak dulu masyarakat Indonesia telah menggunakan produk
kerajinan sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga. Kini produk kerajinan juga berfungsi
sebagai hiasan, baik interior, maupun eksterior yang dapat dikenal hingga keluar negeri.
Entrepreneurship (Kewirausahaan) Dr. M. Muchson, SE. MM 2017-11-15 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
modul-kewirausahaan
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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.
TRILOGIpreneur Tiga Konsep Kewirausahaan Titi Rahmawati, dkk 2022-09-03 Buku ini secara khusus membahas
tiga konsep penting yang hendaknya dipahami oleh seorang wirausahawan. Lantas, apa saja tiga konsep penting
tersebut? Temukan jawabannya dengan membaca buku ini.
Pedoman Dasar Dan Konsep Kewirausahaan Dr. H. Fachrurazi, S. Ag. MM. 2021-12-15 Tidaklah dipungkiri, ilmu
manajemen diperlukan oleh hampir semua jenis profesi, baik yang bekerja dipemerintah, swasta, maupun lembag swadaya
masyarakat (LSM) Dalam keperluan inilah, buku Pedoman Dasar dan Konsep Kewirausahaan ini sengaja penulis
hadirkan untuk pembaca, Tujuan buku ini adalah sebagai panduan bagi setiap orang yang ingin mempelajari dan
memperdalam ilmu pengetahuan tentang Kewirausahaan.
Kewirausahaan Dr. Idawati, S.P.,M.Si Mata Kuliah Kewirausahaan merupakan pelajaran yang membentuk karakter
wirausaha atau minimal menambah pengetahuan mahasiswa mengenai selukbeluk bisnis, baik dari sisi softskill maupun
hardskill sehingga mahasiswa mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitarnya dalam menciptakan
usaha sendiri setelah lulus maupun saat masih kuliah. Mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib bagi Universitas
Andi Djemma sesuai dengan Visinya, “Menjadi Universitas Yang Unggul dalam Pelaksanaan Tridarma Berbasis
Kearifan Lokal Melalui Pengembangan Kewirausahaan Global dan Berkelanjutan”, yang disertai misi: (1)
Melaksanakan pendidikan atau pembelajaran yang mengangkat nilai-nilai kearifan lokal, (2) Melaksanakan penelitian
dan pengembangan dari sumber daya untuk pelestarian kearifan lokal dan (3) Melaksanakan pengabdian kepada
masyarakat untuk menerapkan dan menyebarkan hasil penelitian berbasis kearifan lokal melalui kegiatan
kewirausahaan.

Kewirausahaan dan UMKM Puji Hastuti 2020-03-02 Penulis berharap dengan hadirnya buku Kewirausahaan dan
UMKM ini, semoga bisa menjadi sebagai alternatif buku referensi bagi mahasiswa untuk mendukung literasi menulis dan
membaca. Buku ini terdiri dari 10 (sepuluh) bab, yaitu: Bab 1 Konsep Dasar Kewirausahaan Bab 2 Kewirausahaan di
Era Revolusi 4.0 Bab 3 Pendidikan Kewirausahaan Bab 4 Kewirausahaan dan E-Commerce Bab 6 Memulai Usaha Dari
Rumah Sebagai Peluang Usaha Baru Bab 7 Aplikasi Konsep Kewirausahaan Bidang Kesehatan Bab 8 Pemasaran
Kewirausahaan Bab 9 UMKM dan Hak Kekayaan Intelektual Bab 10 Digitalisasi UMKM
Pemahaman Kewirausahaan Arif Yusuf Hamali, S.S., M.M. dkk 2017-01-01 Buku ini berisikan ruang lingkup
kewirausahaan, pengertian wiraswasta dan wirausaha, sifat sifat wirausaha, ciri-ciri dan kepribadian wirausaha,
prinsip-prinsip wirausaha, kiat-kiat sukses berwirausaha, kepemimpinan dalam wirausaha, pengambilan keputusan,
pemilihan bidang usaha, pemasaran praktis, negosiasi dalam wirausaha, studi kelayakan bisnis, perencanaan bisnis,
strategi menyusun proposal bisnis, serta etika bisnis dan corporate social responsibility. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
BUKU AJAR PENGANTAR KEWIRAUSAHAAN Andi Mursidi, Zulfahita, Rini Setyowati, Fajar Wulandari, Mertika,
Heru Susanto, Kamaruddin, Sumarli 2020-06-23 Buku ini akan digunakan sebagai buku ajar pada mata kuliah
pengantar kewirausahaan dengan selingkung STKIP Singkawang yang memuat pengetahuan tentang konsep
kewirausahaan dan materi terkait mengenai bagaimana untuk memulai suatu usaha, sehingga mampu menjadi seorang
wirausaha. Dengan segala upaya telah dilakukan untuk mengkaji dan menelaah buku ini dengan harapan untuk
meminimalisasi kekurangan yangterdapat dalam buku ajar ini.

Kewirausahaan Masa Kini Julyanthry, S.E.,M.M 2021-12-31 Revolusi 4.0 tidak hanya mengubah cara seseorang
bekerja, berkomunikasi tetapi juga cara berbelanja, bertransakasi dan gaya hidup. Perubahan yang sangat signifikan
dapat dilihat dari menjamurnya internet, teknologi digital, dan berkembangnya IoT (Internet of Things). Banyak hal
yang tidak terpikirkan atau dirasa tidak mungkin, tiba-tiba hadir menjadi industri baru. Berada di era disrupsi ini,
kewaspadaan dan kepekaan tehadap perubahan-perubahan tertentu akan menjadi hal yang harus dimiliki para pelaku
usaha. Kewirausahaan dan praktik bisnis telah menunjukkan bahwa untuk sebagian besar kewirausahaan perusahaan
bukan hanya kegiatan individu tetapi mengcakup kompleksitas sistem yang dinamis dengan partisipasi banyak orang,
yang akan menghasilkan diferensial efek yang berbeda pada kegiatan strategis kewirausahaan Materi yang dibahas
modul-kewirausahaan
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dari buku ini mencakup: • Pengantar dan Konsep Dasar Kewirausahaan • Manajemen dan Strategi Kewirausahaan •
Konsep Membangun Motivasi Berwirausaha • Konsep Membangun Jiwa Kreatif dan Inovatif • Tantangan
Kewirausahaan Masa Kini • Membangun Competitive Advantages Bisnis • Merancang Bisnis Berbasis Media Sosial •
Inovasi Bisnis Di Era Industri 4.0 • Strategi Pemasaran UMKM Berbasis Media Sosial Buku ini dapat dijadikan sebagai
bahan ajar dosen dan dapat juga dijadikan sebagai referensi bagi pihak yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai
kewirausahaan masa kini. Pembahasan materi dalam buku ini telah disusun secara sistematis, dengan tujuan
memudahkan dosen dalam menyampaikan materi secara berkesinambungan guna menciptakan proses belajar-mengajar
yang efektif dan efisien.
Kewirausahaan Dr. Rina Rachmawati, S.E., M.M 2020-11-01 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 buku-buku kewirausahaan dan sumber-sumber lain. Kewirausahaan ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Modul Pendamping Kewirausahaan Ani Restuningsih, S.Pd., M. Hum. 2020-09-01 Zaman yang terus berubah
memunculkan aneka tantangan baru sehingga menuntut masyarakat mampu beradaptasi. Kita bisa melihat bagaimana
revolusi industri menghadirkan perubahan total dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi menyusup dalam
berbagai sendi kehidupan ekonomi, sosial, hingga budaya. Tantangan baru ini turut memberi warna baru bagi kehidupan
para generasi muda yang bersiap dalam menghadapi semakin sengitnya persaingan dunia kerja. Buku modul panduan
kewirausahaan ini disusun sebagai panduan bagi para mahasiswa untuk mendalami konsep kewirausahaan. Di
dalamnya, dipaparkan materi terkait kewirausahaan, mulai dari proses pengembangan ide bisnis, proses produksi dan
marketing, hingga bagaimana membangun kematangan emosi dalam bekerja. Diharapkan, buku ini bermanfaat untuk
mendukung mahasiswa dalam mengembangkan dirinya, serta menumbuhkembangkan semangat berwirausaha.
Produk Kreatif dan Kewirausahaan Teknik Komputer Jaringan SMK/MAK Kelas XI Liswati, S.Kom. 2021-01-18 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.
Pembelajaran Bahasa Pendekatan Wirausaha Penerbitan: Sebuah Metode Tematik Vokasi Dr. Zalzulifa, M.Pd
2018-06-01 Buku ini menjelaskan bagaiman PBLL dalam praktiknya bersifat memandu pembelajaran menggunakan
kemampuan dasar bahasa (mendengar, membaca, menulis, berbicara) diterapkan secara aktivitas belajar dan dengan
bantuan teknologi semakin mendorong terciptanya rasa senang dan nyaman dalam praktik sungguhan pekerjaan
pelaku industri penerbitan mulai tahapan pramenulis, mendraf, merevisi, menyunting, menerbitkan, memasarkan dan
menyerahkan.
Prasetiya Mulya EDC On Entrepreneurship Education Agus W. 2011-01-01 Pendidikan kewirausahaan menjadi salah
satu isu menarik, mengingat masih banyaknya pendapat bahwa seorang wirausaha dilahirkan dan bukan dibentuk
sehingga mereka sangat meragukan keberhasilan pendidikan kewirausahaan. Hasil dari suatu pendidikan
kewirausahaan, tidak hanya di Indonesia, masih sering dipertanyakan. Setelah melalui proses pendidikan
kewirausahaan, siswa akan menjadi apa atau menjadi bagaimana? Pertanyaan tentang hasil yang dapat diukur dari
suatu proses pendidikan adalah hal yang wajar, karena menyangkut penggunaan sumber daya yang tidak sedikit, dan
waktu yang cukup banyak dialokasikan oleh para siswa di dalam program. -Prasetiya Mulya PublishingBuku Ajar Kewirausahaan Mey Elisa Safitri 2022-03-09 Kewirausahaan adalah sebuah mindset (pola pikir) dan
modul-kewirausahaan
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method (metode). Keduanya dapat berdiri sendiri maupun bersama-sama. Sebagai mindset, kewirausahaan mewakili pola
pikir, asumsi dasar, nilai yang mendasari pemikiran. Mindset adalah hal yang berpotensi mewarnai pemikiran dan
tindakan. Mindset wirausaha adalah pola pikir positif, pantang menyerah, selalu melihat peluang. Selanjutnya,
sebagai metode (method), aktivitas wirausaha memiliki langkah/cara/strategi tertentu untuk selalu sukses.
Kewirausahaan dalam praktik kebidanan adalah sebuah mindset dan method yang harus dikuasai seorang bidan
sebagai wirausahawan dalam memulai dan/atau mengelola sebuah usaha praktik profesional (Bidan Praktik Mandiri
maupun Klinik Bersalin) dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan berbasis kreativitas dan inovasi yang dapat
memenuhi kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat untuk kemajuan/keberhasilan praktik profesional kebidanannya.

BUKU AJAR KEWIRAUSAHAAN Ela Elliyana, Drajat Sulistiyono 2021-01-11 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 materi-materi 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.
KEWIRAUSAHAAN Membentuk Pola Pikir dan Menjadi Sumber Daya Manusia Unggul M Dana Prihadi, S.E., M.Si.
2020-12-15 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya buku Kewirausahaan: Membentuk Pola Pikir dan Menjadi
Sumber Daya Manusia Unggul dapat diselesaikan. Setiap orang memiliki sisi wirausaha, tetapi belum memahami
sepenuhnya dan cenderung beranggapan bahwa berwirausaha itu sulit. Buku ini disajikan dengan bahasa sederhana dan
mudah dipahami seluruh pembaca. Gambaran tentang wirausaha akan dapat langsung ditangkap oleh para pembaca.
Terlepas dari cepat atau lambat, baik atau buruk, sukar atau mudah, dan banyak atau sedikit dari setiap semangat
pribadi seseorang, melalui buku ini akan memberikan wawasan baru dan segar sebagai gambaran dalam meningkatkan
minat diri. Hadirnya buku ini dapat menjadi amunisi semangat serta dorongan dasar membentuk karakter wirausaha.
Hakikatnya semangat kewirausahaan itu tidak dapat dipaksakan, tetapi dapat dibentuk dan datang dengan
meninggalkan tanpa goresan.

modul-kewirausahaan
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