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BERITA ACARA

Pada Hari: Kamis

Tanggal: Tujuh

Bulan : Januari

Tahun : 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun
Akademik 2020/2021 :
1. Mata Kuliah

:

Kewirausahaan

2. Tempat/Ruang

:

Online / Di Rumah Masing-masing

3. Waktu Ujian Pukul

:

08.00 – 09.30 WIB

4. Jurusan

:

Manajemen

5. Jumlah Peserta Ujian

:

12 Mahasiswa

6. Dosen Pengampu Mata Kuliah :
1. Dr Luluk Tri Harinie, SE., MM

( Hadir )

2. --------

( ------- )

7. Pengawas

:

Tidak ada pengawas

Situasi dan kondisi selama ujian berlangsung aman dan dapat terlaksana dengan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Palangka Raya, 7 Januari 2021
Mengetahui:
Dekan,

Dosen Pengasuh,

Prof. Dr. Danes Jaya Negara, SE., M.Si
NIP. 19620729 198803 1 011

Dr. Luluk Tri Harinie, SE., MM
NIP. 19720722 199803 2 002
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SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2020/2021 SECARA ONLINE
Hari/tanggal
Pukul
Mata Kuliah
SKS
Semester
Kelompok
Dosen
Ruang

: Kamis, 7 Januari 2021
: 08.00 – 09.30 wib
: Kewirausahaan
: 3 (tiga)
: V (lima)
:D
: Dr. Luluk Tri Harinie, SE., MM
: Di Rumah Masing-masing

Pahami dengan seksama dan baca dengan teliti soal-soal berikut ini.
Dikerjakan pada lembar folio bergaris, cantumkan juga no absen mahasiswa disebelah kanan
atas pada lembar jawaban!
1. Telah dikemukakan bahwa model proses kewirausahaan terdiri dari proses inovasi, proses
pemicu, proses pelaksanaan, dan proses pertumbuhan. Nah, tolong sebut dan jelaskan faktor
pendorong/pemicu dari model proses kewirausahaan tersebut.
2. Jelaskan lima dari delapan faktor penghambat kewirausahaan yang menurut Anda sebagai
faktor penghambat kewirausahaan yang utama.
3. Dalam manajemen usaha ada beberapa tahapan, salah satunya adalah perencanaan usaha.
Perencanaan usaha terbagi lagi menjadi dua bagian yaitu perencanaan yang bersifat nonkeuangan dan perencanaan keuangan. Nah, tolong jelaskan perencanaan yang bersifat nonkeuangan tersebut.
4. Soal memahami narasi!
Munculnya persaingan dalam berwirausaha merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Dengan
adanya persaingan, wirausahawan dihadapkan pada berbagai peluang dan ancaman baik yang
berasal dari luar maupun dari dalam usaha. Berbagai peluang dan ancaman ini akan
memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup usaha. Untuk itu setiap
wirausahawan dituntut selalu mengerti dan memahami apa yang terjadi di pasar, apa yang
menjadi keinginan konsumen, dan berbagai perubahan yang ada di lingkungan bisnis. Melalui
kemampuan tersebut wirausahawan diyakini mampu bersaing dengan dunia bisnis lainnya dan
mampu berupaya meminimalisir kelemahan-kelemahan dengan memaksimalkan kekuatan yang
dimiliki.
Menyadari dari apa yang telah dikemukakan, makanya para wirausahawan mau tidak mau harus
menguasai teknik pengelolaan usaha, mampu memilih dan menetapkan strategi yang dapat
digunakan untuk menghadapi persaingan. Apalagi adanya tekanan persaingan yang begitu ketat
baik secara langsung atau tidak langsung sangat memengaruhi kinerja organisasi bisnis
terutama hal teknologi, kebutuhan pelanggan, dan siklus produk. Kondisi yang seperti ini sangat
memerlukan strategi yang tepat dalam mengambil keputusan maupun langkah-langkah tertentu
untuk mempertahankan usahanya tersebut. Strategi bersaing juga diperlukan guna
pengembangan usaha.
Nah berkaitan dengan narasi diatas, Saudara mahasiswa diminta untuk menjawab dan
menjelaskan secara mendalam pertanyaan-pertanyaan berikut:
a. Jelaskan teknik pengelolaan usaha?
b. Apa yang anda ketahui tentang manajemen dan strategi usaha?
c. Bagaimana menyusun perencana usaha jika ingin melakukan pengembangan usaha?

Selamat Bekerja & Sukses
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