JAWABAN BAB 02
1. Entrepreneur adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan2
bisnis, mengumplkan sumber2 daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripada
serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksessan.
2. Wiraswasta adalah orang yang berjiwa pejuang gagah, luhur, berani dan layak menjadi teladan
dalam bidang usaha dengan landasan berdiri dikaki sendiri( wira = utama, gagah, berani, luhur,
pejuang ; swa = sendiri ; sta = berdiri)
3. Persamaan wiraswasta dan wirausah adalah pengusaha yang sama2 berdiri dikaki sendir dalam
menjalankan usaha, sedangkan perbedaanya adalah apabila usahanya stagnan atau tidah
tumbuh maka pengusaha itu disebut wiraswasta sedangkan bila usahanya tumbuh, berkembang
dan maju maka pengusaha tersebut disebut wirausaha
4. Sifat seorang entrepreneur :


Percaya diri



Berorientasi tugas dan hasil



Pengambil resiko



Kepemimpinan



Keorisinilan



Berorientasi ke masa depan



Jujur dan tekun

5. Sikap seorang entrepreneur :


Disiplin



Jujur



Komitmen tinggi



Kreatif dan inovatif



Mandiri



Realistis

6. Kompetensi seorang entrepreneur :


Knowing your bussines



Knowing the basic business management



Having the proper attitude



Having aquante capital



Financial competence



Managing time efficiently



Managing people



Statisfying costumer by providing high quality



Knowing how to compete



Copying with regulation and paperwork



Technical competence



Marketing competence



Human relation competence

7. Ketrampilan seorang entrepreneur :


Technical skill



Human relation skill



Conceptual skill



Decision making skill



Time management skill



Individual skill and attitude



Knowledge of business



Establishment of goal



Take advantage og the opportunities



Minimize the threat to bussines

8. Kompetensi yang harus dimiliki dalam managing time yaitu mengatur waktu sefisien mungkin,
mengatur dan menghitung waktu. Dalam hal bisnis kuliner seorang harus mengatur waktu
sesuai dengan pesanan jangan sampai costumer menunggu terlalu lama, harus tau apa yang
harus di masak terlebih dahulu.. mengatahui perkiraan ketersediaan bhan baku, tidak
memaksakan jumlah pesanan tampa mengatahui kesanggupan para juru masak.
9. Dengan cara mengetahui selera consumen saat ini, melihat perkembangan bisnis tetangga
dengan tidak puas dengan apa yang sudah didapat, konsisten menyajikan yang terbaik bagi
costumer, mencari tau kekurangan baik dari dalam perusahaan atau dari ccostumer,
menunjukan kekuatan, menumbuhkan rasa memiliki pada karyawan
10. Menerpakan reward dan funishment dan menjalankan dengan konsisten. Satu kata pujian bagi
karyawan yang berprestasi itu sangatberharga dan akan memompa motivasi karyawan tersebut

dan karyawan yang lain, memberi hadiah seperti promosi jabatan kenaikan gaji, dan bonus yang
lain bagi yang berprestasi kita tidak boleh pelit dalam hal itu. Dan akan memberi teguran
membangun bagi yang bermasalah, memberi hukuman skorsing atau pemotongan gaji bagi yang
melanggar disiplin SOP. Yang paling penting adalah konsisten dalam menerapkanya

