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Abstrak - Wirausaha adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau
kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk
baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik, atau untuk mengatur
dan mengelola bisnis dan atau memperoleh keuntungan financial maupun non financial. Wirausaha dapat
dilakukan secara online maupun offline. Kelebihan wirausaha online adalah daerah pasarannya bisa
menjangkau tanpa batas, baik itu dalam negeri bahkan sampai ke luar negeri. Selain potensi pasar yang besar,
alat-alat riset kebutuhan pasar pun tersedia di internet dan bisa dipakai dengan gratis. Salah satu tools yang
dapat digunakan untuk membuat wirausaha online adalah WIX.COM. Wix.com adalah website flash builder
yang didirikan oleh Giora Kaplan, Avishai Abrahami, dan Nadavi Abrahami. Dengan metode drag & drop, Wix
sangat mudah digunakan sehingga pengguna dapat membangun website sendiri dengan cepat dan mudah.
Kelebihan WIX.COM dibanding dengan tools pembuat website lainnya adalah proses pembuatan dilakukan
secara online sehingga tidak perlu dilakukan proses penguploadan hasilnya.
Kata kunci : wirausaha, web, online, WIX
1.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Internet telah membuat interaksi bisnis menjadi
multi-aspek. Saat ini setiap orang dapat melakukan
bisnis, seperti membeli sesuatu, bertransaksi, dan
menjalankan fungsi-fungsi bisnis melalui internet.
Konsumen dan pemilik atau pengelola bisnis bisa
mendapatkan dan melakukan apa yang mereka
inginkan tanpa harus beranjak dari tempat duduk,
selama terhubung dengan internet.
Website adalah salah satu bentuk alat komunikasi
informasi online yang dapat memuat informasi
tentang produk yang akan dibisniskan atau dengan
kata lain etalase online. Kemudahan dalam membuat
website inilah yang membuat banyak sekali website
beredar di internet. Website bisa digunakan sebagai
promosi dan penjualan suatu produk. Banyak sekali
manfaat dan keuntungan yang didapat bila
mempromosikan produk atau jasa melalui website,
diantaranya menghemat tenaga, biaya dan memiliki
pasar yang tak berbatas.
1.2. Maksud dan Tujuan Penelitian
Penelitian ini mempunyai maksud dan tujuan untuk
memberikan
gambaran
mengenai
kelebihan
berwirausaha secara online dengan menggunakan
tools WIX.COM.
1.3. Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimana kelebihan berwirausaha
Proceedings SNIT 2013: Hal. A-134

secara online
WIX.COM.
2.

dengan

menggunakan

tools

LANDASAN TEORI

2.1. Definisi Wirausaha
Wirausaha asal katanya merupakan terjemahan dari
bahasa Perancis entrepreneur, yang diterjemahkan ke
dalam bahasa Inggris dengan arti between taker atau
go-between. Seorang wiraswasta adalah [1] :
1. Memimpin usaha baik secara teknis dan/atau
ekonomis, dengan berbagai aspek fungsionil
seperti berikut :
a. Memiliki, dipandang dari sudut permodalan,
mungkin secara penuh (owner) atau secara
bagian (co-owner).
b. Mengurus
dalam
kapasitas
sebagai
penanggung jawab atau manager.
c. Menerima tantangan ketidakpastian dan
karenanya menanggung resiko ekonomi yang
sulit diukur secara kuantitatif dan kualitatif.
d. Mempelopori usaha baru, menerapkan
kombinasi-kombinasi baru, jadi disini
wiraswasta sebagai pionir, tokoh yang
dinamis, organisator, koordinator.
e. Penemu (inovator), peniru (imitator), dan
yang berhubungan dengan ini, penyalur
memindahkan teknologi.
2. Memburu keuntungan dan manfaat secara
maksimal
3. Membawa usaha ke arah kemajuan, perluasan,
perkembangan, melalui jalan kepemimpinan
ekonomi, demi :
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a.
b.
c.

Kenaikan prestise.
Kebebasan (independency), kekuasaan dan
kehormatan.
Kontinuitas usaha.

Dalam lampiran Keputusan Menteri Koperasi dan
Pembinaan
Pengusahan
Kecil
Nomor
961/KEP/M/XI/1995, dicantumkan bahwa:
1. Wirausaha adalah orang yang mempunyai
semangat, sikap, perilaku dan kemampuan
kewirausahaan.
2. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku
dan kemampuan seseorang dalam menangani
usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya
mencari, menciptakan serta menerapkan cara kerja,
teknologi dan produk baru dengan meningkatkan
efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan
yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan
yang lebih besar.
Pada hakekat ada 6 (enam) hal penting kewirausahaan
sebagai berikut yaitu [2] :
1. Kewirausahaan adalah suatu nilai
yang
diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar
sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat,
kiat, proses, dan hasil bisnis (Sanusi, 1994).
2. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk
menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda
(ability to create the new and different) (Drucker,
1959).
3. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan
kreativitas dan inovasi dalam memecahkan
persoalan dan menemukan peluang untuk
memperbaiki kehidupan (Zimmerer, 1996).
4. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan
untuk memulai suatu usaha (start-up phase) dan
perkembangan usaha (venture growth) (Prawiro,
1997).
5. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam
mengerjakan sesuatu yang baru (creative), dan
sesuatu yang berbeda (inovative) yang bermanfaat
memberi nilai lebih.
6. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai
tambah dengan jalan mengkombinasikan sumbersumber melaui cara-cara baru dan berbeda untuk
memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut
dapat diciptakan dengan cara mengembangkan
teknologi baru, menemukan pengetahuan baru,
menemukan cara baru untuk menghasilkan barang
dan jasa yang baru yang lebih efisien,
memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan
menemukan cara baru untuk memberikan
kepuasan kepada konsumen.
2.2. Wirausaha Secara Online
Internet telah membuat interaksi bisnis menjadi multiaspek. Sekarang orang bisa melakukan bisnis, seperti
membeli sesuatu, bertransaksi, dan menjalankan
fungsi-fungsi bisnis melalui internet. Konsumen dan
pemilik/pengelola bisnis dapat mendapatkan dan
melakukan apa yang mereka inginkan tanpa harus

beranjak dari tempat duduk, selama terhubung dengan
internet. Terdapat beberapa perbedaan antara berbisnis
secara offline dengan online seperti tertera pada Tabel
1 [3] :
Tabel 1. Wirausaha Tradisional VS Elektronik
Tradisional
 Sulit promosi &
akses pasar
 Harus Face-to-face
 Bersifat Paperwork
 Biaya tinggi &
Birokrasi
 Prosedur manual
 Pasar kurang
kompetitif
 Butuh pegawai
banyak
 Butuh lokasi fisik

Elektronik
 Akses pasar mudah
 Penilaian
independent
 Negosiasi &
penawaran standard
 Bersifat Paperless
 Alur informasi
transparan
 Anywhere-anytime
 Keamanan masih
menjadi tanda tanya
 Bisa bersifat “maya”

Macam-macam Bisnis Online yang ada saat ini antara
lain adalah :
o Toko Online
Toko yang menjual berbagai macam produk
melalui internet dengan menggunakan website
interaktif untuk menangani permintaan maupun
pemesanan.
o Bisnis Iklan Baris
Membuat website iklan baris online untuk
promosinya.
o Bisnis Web Hosting
Bisnis yang menyewakan ruang server untuk
menempatkan file websitenya agar dapat di akses
oleh siapapun dan dimanapun melalui internet.
Kelebihan wirausaha online atau wirausaha di internet
adalah daerah pasarannya bisa menjangkau tanpa
batas, baik itu dalam negeri bahkan sampai ke luar
negeri. Selain potensi pasar yang besar, alat-alat riset
kebutuhan pasar pun tersedia di internet dan bisa
dipakai dengan gratis. Jadi dengan mudah dapat
diketahui peluang apa yang sedang berkembang,
berapa besar kebutuhan pasar usaha, dan berapa tinggi
tingkat persaingan, sehingga pebisnis bisa memilih
mau berkecimpung di bidang usaha yang bagaimana.
Kelebihan lainnya, kegiatan berwirausaha di internet
bisa diautomatisasi. Modalnya tentu saja tidaklah
begitu besar dibandingkan wirausaha konvensional.
Wirausaha online termasuk peluang usaha dengan
modal kecil, terlebih jika dibandingkan dengan
membeli ruko atau menyewa tempat. Bisa dijalankan
oleh siapa saja, latar belakang apa saja, baik itu
karyawan, ibu rumah tangga, mahasiswa, anak sekolah
bahkan sampai usia lanjut. Tentu saja wirausaha
secara online tidak terbatas tempat dan waktu
sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun,
tidak terikat dengan lembaga tertentu, bebas bahkan
terkadang tidak tersentuh hukum, tidak akan
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terpengaruh krisis moneter, kecuali untuk para
pengusaha besar.
Akan tetapi wirausaha online juga memiliki beberapa
kekurangan selain kelebihan diatas. Beberapa
kekurangan dari bisnis online antaranya adalah
memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk sukses,
banyak terjadi penipuan, belum ada Undang-Undang
yang mengatur internet marketing, dan usaha jenis ini
hanya menjangkau kota yang bisa menggunakan
internet.
2.3. Pengertian Wix.com
Wix.com adalah website flash builder yang didirikan
oleh Giora Kaplan, Avishai Abrahami, dan Nadavi
Abrahami. Pertama kali online pada tahun 2005 dan
memiliki kantor pusat di Tel Aviv dan New York.
Dengan metode drag & drop, Wix sangat mudah
digunakan sehingga pengguna dapat membangun
website sendiri dengan cepat dan mudah. Tidak hanya
bisa membuat website dengan mudah tetapi situs web
Anda akan dioptimalkan dalam pencarian oleh search
engine secara otomatis dan siap untuk dijelajahi oleh
semua search engine [4].
3.

Gambar 2. Login Wix.com
Tampilan Login seperti tampilan di gambar 2
adalah untuk masuk kedalam account. Masukan
username email dan password. Bila belum
mempunyai account pilih new account. Lihat
pada gambar 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Membuat Web Dengan WIX.COM
3.1.1. Wix.com
Untuk membuat situs web gratis, gunakan elemen
desain yang ditemukan di situs web gratis untuk Wix
gratis. Membuat website gratis, menambahkan
gambar, teks, form kontak, peta Google, ikon dan link
ke jaringan sosial, musik, file video dan lebih, dalam
beberapa klik mudah. Dapat juga untuk meng-upload
konten, menambahkan foto, file animasi, teks dan
banyak lagi. Alur kerja yang halus untuk website Wix
gratis memberikan kebebasan kreatif total sehingga
bisa berkonsentrasi pada desain.
Gambar 3. Sign Up
3.1.2. Tampilan dan Penjelasan Mengenai Wix.com
1. Tampilan Halaman Wix.com, seperti terlihat
pada gambar 1.

3.

Bila telah berhasil melakukan Login maka akan
masuk seperti tampilan pada gambar 4.

Gambar 4. Halaman My Account

Setelah itu pilih Create untuk memulai membuat
website.

Gambar 1. Halaman Wix.com
2.

Tampilan Login
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4.

Pilih Category template yang diinginkan.
Perhatikan lingkaran yang berwarna merah pada
gambar 5.
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Customize Design adalah untuk pengaturan
gambar dari bagian halaman website yang akan
diedit, seperti terlihat pada gambar 8.

Gambar 5. Pemilihan Template
5.

Setelah memilih template yang diinginkan
pilihlah tombol Edit untuk memulai edit tampilan
yang akan dilakukan untuk membuat websitenya,
namun bila memilih tombol View maka akan
terlihat bentuk template yang dipilih. Berikut bila
memilih tombol Edit. Gambar 6. memilih
Category template online Shop dan yang
menggunakan flash.

Gambar 8. Customize Design


Manage Pages adalah untuk merubah tampilan
menu pada website yang akan di buat. Pada
website ini terdapat 4 (empat) menu atau disebut
4 (empat) halaman yang berbeda, yaitu menu
STORE (halaman home), ABOUT, FAQ,
CONTACT, dan MY CART, seperti terlihat
pada gambar 9.

Gambar 6. Template On Line Shop dengan Flash
Tampilan Edit

Site Details adalah Title untuk memberikan judul
terhadap halaman website, huruf tulisan dapat di
rubah sesuai dengan jenis huruf yang diinginkan,
seperti terlihat pada gambar 7.

Gambar 9. Manage Pages





Publish dan Share adalah untuk membuat
tampilan website yang telah dirubah dapat di
lihat oleh semua orang, maka harus di simpan
terlebih dahulu.
Upgrade adalah bila kita memerlukan keperluan
yang tidak tersedia secara gratis. Misal ingin
menambahkan harga berupa kurs Rupiah.
Tanda Save adalah untuk menyimpan perubahan
website yang telah diganti tampilan websitenya.
Lalu nama penyimpanan akan menjadi nama
alamat URL website yang dibuat.

Bila ingin melakukan pengeditan secara spesifik lagi,
maka pilihlah Go Editor sehingga akan terlihat menu
yang lebih banyak pilihan untuk melakukan
perubahan. Tampilan terlihat pada gambar 10.
Gambar 7. Side Details
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Gambar 13. My Files


Blog
adalah
untuk
memasukan
atau
menambahkan link blog ke dalam website yang
dibuat, seperti pada gambar 14.

Gambar 10. Go Editor


Add adalah untuk menambahkan text, pics
(gambar), galleries, music & video, clip art, page
parts, navigation, widgets dan eCommerce.
Dalam menu ini text dapat di atur grafiknya
sesuai dengan yang diinginkan serta pilihan yang
lain dapat diganti sesuai dengan yang diinginkan,
seperti pada gambar 11.

Gambar 11. Add


Gambar 12. menunjukkan menu Background
yang berguna
untuk mengatur tampilan
background website yang diinginkan

Gambar 12. Background


My Files terdapat menu all, pics, music, docs,
swf, upload. Menu ini adalah untuk menyimpan
file berupa gambar, music serta bisa juga berupa
doc atau xls, seperti terlihat pada gambar 13.
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Gambar 14. Blog
4.

KESIMPULAN

Wirausaha melalui internet sudah menjadi
kebutuhan pada saat sekarang ini. Tools Wix.com
akan sangat membantu dalam mempromosikan
usaha melalui sistem online ini. Wix menggunakan
platform yang kuat namun sederhana, semuanya
benar-benar kompatibel dengan search engine.
Domain Wix dapat digunakan secara gratis tidak
pernah ada kebutuhan untuk mendapatkan hosting
karena hosting Wix termasuk benar-benar gratis.
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