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Abstract
Entrepreneurship is a process of capturing opportunities, bold and difficult businesses,
the process of managing risk, creating new and different things and managing resources. The
steps in entrepreneurship must begin with gathering complete information such as what
business is in demand, what is needed to start a business, what businesses are already
around us and what raw materials are available around us. Problems that arise in
entrepreneurship such as demand is still low, ineffective promotions, inadequate distribution,
the number of competitors of similar businesses and relatively inexpensive raw materials that
cause sales to decline due to selling prices perceived by consumers are still expensive must
be overcome by maintaining quality of the products we sell, choose the right promotional
media, good distribution by utilizing existing equipment and preparing raw materials for
sustainable production.
Keysword: Entrepreneurial Interest

Abstrak
Kewirausahaan merupakan proses menangkap peluang, usaha yang berani dan sulit,
proses mengelola resiko, menciptakan hal baru dan berbeda dan mengelola sumber daya.
Langkah-langkah dalam berwirausaha harus dimulai dengan mengumpulkan informasi
secara lengkap seperti usaha apa yang diminati, apa yang dibutuhkan untuk memulai usaha,
usaha apa saja yang sudah ada disekitar kita dan bahan baku apa saja yang tersedia di
sekitar kita. Permasalahan yang muncul didalam berwirausaha seperti permintaan masih
rendah, promosi yang kurang efektif, distribusi yang kurang tepat, banyaknya pesaing usaha
sejenis dan bahan baku yang terbilang tidak murah sehingga menyebabkan penjualan
menurun akibat dari harga jual yang dirasa oleh konsumen masih mahal harus diatasi
dengan menjaga kualitas dari produk yang kita jual, memilih media promosi yang tepat,
distribusi yang baik dengan memanfaatkan peralatan yang ada dan menyiapkan bahan baku
untuk keberlangsungan produksi.
Kata Kunci: Minat Berwirausaha
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PENDAHULUAN

Kewirausahaan merupakan proses menangkap peluang, usaha yang berani dan sulit,
proses mengelola resiko, menciptakan hal baru dan berbeda dan mengelola sumber daya.
Kewirausahaan adalah suatu proses menjalankan kegiatan baru dan berbeda untuk
memperoleh sesuatu bagi perbaikan hidup diri sendiri dan orang lain. Wirausaha adalah
orang yang memiliki karakteristik kewirausahaan dan menjalankannya.
Negara dan daerah sangat membutuhkan wirausaha untuk maju karena akan
menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakat,
meningkatkan pendapatan negara dan daerah, menarik investor asing dan lokal. Dukungan
pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kewirausahaan seperti Gerakan
Kewirausahaan Nasional, mendukung berdirinya himpunan-himpunan wirausaha, penyediaan
Kredit Usaha Rakyat, memberikan bantuan peralatan kerja, mengadakan pelatihan-pelatihan
yang berkenaan dengan kewirausahaan.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat dalam menciptakan wirausaha
melalui konsentrasi Kewirausahaan, mahasiswa dibekali dengan materi dasar kewirausahaan,
mengidentifikasi peluang dan membangun karakteristik wirausaha yang kreatif dan inovatif,
memberikan kesempatan praktek lapangan melalui magang kewirausahaan, memberikan
tantangan berwirausaha dengan sistem bagi hasil. Mahasiswa tidak bisa lepas dari aktivitas
berlatar belakang pendidikan, oleh sebab itu pendidikan menjadi salah satu faktor penggerak
bagi tumbuhnya wirausaha muda. Pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk merubah
persepsi dan tingkah laku mahasiswa agar memiliki motivasi yang kuat dalam menciptakan
kreativitas dan inovasi demi terwujudnya wirausaha yang handal (Dewi, 2019). Salah satunya
dengan membentuk Komunitas Kewirausahaan STIE Indragiri (KaKI) sebagai wadah untuk
menyalurkan produk hasil kreasi mahasiswa dan turut aktif dalam setiap event kabupaten dan
pameran-pameran lainnya.
Berwirusaha akan membantu ekonomi keluarga, memberikan kesempatan bagi
minoritas untuk berkembang, lapangan kerja dapat terbuka, kebebasan finansial (keuangan)
juga dapat diraih melalui berwirausaha. Selain itu, kebebasan diri juga menjadi faktor penting
dalam berwirausaha, melanjutkan usaha keluarga dengan berwirausaha, mengembangkan
hobi yang bisa dijadikan peluang untuk berwirausaha dan keinginan membantu orang lain
bisa dilakukan juga dengan berwirausaha.
Dalam berwirausaha sikap percaya diri dan berfikiran positif harus dimiliki, berani
mengambil risiko yang terpenting, menjaga nama baik dengan mutu, jangan berhenti untuk
terus belajar, berubah dan tumbuh menjadi sifat dasar bagi wirausahawan. Dan yang tidak
kalah penting yang harus dimiliki adalah semangat yang tinggi, selain juga mau memberi dan
bersyukur, silaturahmi dan berbagi ilmu merupakan kunci sukses dalam menjalankan
usaha/bisnis.
Langkah-langkah dalam berwirausaha harus dimulai dengan mengumpulkan informasi
secara lengkap seperti usaha apa yang diminati, apa yang dibutuhkan untuk memulai usaha,
usaha apa saja yang sudah ada disekitar kita dan bahan baku apa saja yang tersedia di sekitar
kita. Selanjutnya, menentukan pilihan jenis usaha yang sesuai dengan keterampilan kita,
membuat perencanaan usaha atau pemasarannya, melaksanakannya dan mempertahankan
serta mengambangkan usahanya.
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METODE

Kegiatan PpMD ini dilaksanakan bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu khususnya
Desa Pasir Kelampaian Kec. Sei. Lala yang diharapkan kedepan dengan seminar ini dapat
memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pengertian berwirausaha serta langkahlangkah dalam menjalankan usaha sehingga usaha tersebut dapat berkembang ke depannya
dengan menangkap peluang-peluang yang ada dengan berwirausaha.

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam berwirausaha atau memulai usaha ada beberapa masalah yang sering dihadapi
oleh wirausahawan seperti permintaan masih rendah, promosi yang kurang efektif, distribusi
yang kurang tepat, banyaknya pesaing usaha sejenis dan bahan baku yang terbilang tidak
murah sehingga menyebabkan penjualan menurun akibat dari harga jual yang dirasa oleh
konsumen masih mahal.
Permasalahan yang muncul didalam berwirausaha harus diatasi dengan menjaga
kualitas dari produk yang kita jual, memilih media promosi yang tepat, distribusi yang baik
dengan memanfaatkan peralatan yang ada dan menyiapkan bahan baku untuk
keberlangsungan produksi.

Gambar 1 : Dokumentasi Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat oleh Dosen
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Gambar 2 : SK dan Surat Tugas Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat oleh Dosen
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Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan seperti yang diharapkan (berjalan
lancar) karena Mitra/peserta. Ini terlihat dari antusias peserta yang menghadiri kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini, selain itu para peserta juga dengan serius memperhatikan
materi yang diberikan narasumber.

4. KESIMPULAN
Melalui kegiatan PpMD ini didapat pemecahan masalah yang dapat menjadi fokus dari
setiap wirausahawan mengenai usaha yang akan di geluti, dengan beberapa hal yang
diantaranya :
1. Menjaga kualitas, memperbaiki dan menambah nilai
2. Memperbaiki kemasan dan label
3. Memberikan jaminan kesehatan dan keamanan produk
4. Meningkatkan promosi dan menggunaka media yang murah
5. Menggunakan jasa antar jemput barang
6. Memberikan layanan pesan antar melalui telepon
7. Mencari alternative bahan baku
8. Mencari pemasok bahan baku yang lebih murah
9. Jadikan pesaing usaha sejenis sebagai mitra usaha

5. SARAN
Pelaksanaan Kegiatan PpMD ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi bagi
masyarakat yang ingin memulai untuk berwirausaha karena sangat dibutuhkan keinginan
yang kuat dan pengetahuan yang bermanfaat dalam membangun sebuah usaha.
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