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KATA PENGANTAR

Dalam perkembangan profesi di dunia dan termasuk di 
Indonesia, profesi dalam bidang kewirausahaan pun berkembang 
pesat, yang dikenal dalam Profesionalisme Kewirausahaan. 
Profesionalisme kewirausahaan membahas soft-skill, hard-skill 
dan practice-skill yang dibutuhkan seseorang dalam menjalankan 
profesinya. Soft-skill yang dimaksud adalah jiwa Profesionalisme 
Kewirausahaan. Hard-skill yang dimaksud adalah pengetahuan dan 
pemahaman mengenai pilihan seseorang dalam profesinya masing 
masing yang mengandalkan kemampuan dan jiwa kewirausahaan. 
Practice-skill yang dimaksud adalah kemampuan praktis yang 
didapat dari pengalaman mengenai para profesional dan juga 
merefleksi diri untuk menjadi profesional tertentu.

Melihat pentingnya pembahasan mengenai profesionalisme 
kewirausahaan ini, maka perguruan tinggi perlu ambil bagian dalam 
pengembangan mahasiswa dalam memahami profesionalisme 
kewirausahaan dan juga menginspirasi mahasiswa dan alumni 
menjadi ambil bagian dalam profesionalisme kewirausahaan 

Adapun jenis profesionalisme kewirausahaan mencakup 
pengertian dan fungsi profesionalisme kewirausahaan, sikap 
profesionalisme kewirausahaan, entrepreneur intrapreneur, 
sosiopreneur, edupreneur/ academicpreneur, technopreneur, 
Govermentpreneur dan preneur lainnya.

Manfaat pembuatan book chapter profesionalisme kewirausahaan 
bagi mahasiswa antara lain: mahasiswa mengetahui langkah langkah 
dan juga proses penulisan book chapter, dan melatih mahasiswa 
dalam menulis ilmiah sesuai kaidah yang baik. Mahasiswa mengenal 
lebih jauh tokoh profesionalisme kewirausahan dari alumni dan 
juga civitas Universitas Kristen Maranatha, Bandung Indonesia. 
Mahasiswa memiliki kebanggaan pada almamaternya. Mahasiwa 
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terinspirasi pada karya para tokoh profesionalisme Kewirausahan 
dan juga inspirasi untuk menjadi salah satu tokoh penerus. 

Manfaat bagi dosen antara lain: Dosen sebagai pendamping 
dalam proses pembuatan book chapter ini mendapat kesempatan 
mengenal para tokoh profesionalisme dari alumni dan civitas 
akademika Universitas Kristen Maranatha. Dosen menjadi 
penulis kedua dan sekaligus mereview dari tulisan book chapter 
profesionalisme kewirausahaan.

Manfaat bagi Universitas Kristen Maranatha, antara lain: 
membudayakan kebiasaan baik pada mahasiswa dan dosen dalam 
menghasilkan karya ilmiah yang baik. Memperkenalkan para tokoh 
profesionalisme kewirausahaan dari alumni dan civitas akademika 
Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

Akhir kata, kami berharap book chapter ini dapat memberikan 
inspirasi bagi mahasiswa dan alumni serat civitas akademika 
di UK Maranatha dan pendidikan tinggi lainnya untuk terus 
mengembangkan profesionalisme Kewirausahan yang berdampak 
positif bagi masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia. 

Maya Malinda

Dosen Koordinator Mata Kuliah 
Profesionalisme Kewirausahaan
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SAMBUTAN PENGURUS PUSAT IKATAN ALUMNI
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Alumni UKM menghargai dan mendukung penerbitan Book 
Chapter ini sebagai suatu karya ilmiah yang akan bermanfaat untuk :
1. Memberikan inspirasi, ide-ide dan semangat.
2. Memperkenalkan bisnis dan profesi yang sebelumnya tidak/

kurang dikenal.
3. Membangun relasi antara mahasiswa, dosen, nara sumber/

tokoh dan pembaca lainnya, yang bisa berlanjut baik dalam 
bisnis maupun sosial.

4. Pembaca bisa belajar dari dua sisi, kegagalan dan keberhasilan.

 Dengan penerbitan Book Chapter ini, Perguruan Tinggi juga 
bisa menangkap apa saja yang ada di dunia industri, kemudian 
mengadakan pembaharuan terus menerus sehingga dunia akademik 
dengan dunia industri dapat berjalan beriringan dan bersinergi.

Kegiatan ini juga membuka jalan lain untuk Perguruan Tinggi 
dengan pelaku usaha dan profesional dapat berkolaborasi untuk 
kemajuan bersama.

Kami berharap penerbitan ini juga dapat mendorong 
peningkatan jumlah wirausaha di Indonesia dimana saat ini rasionya 
baru mencapai 3,47%, masih di bawah beberapa negara lain di Asia 
Tenggara.

Terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam penerbitan 
ini dan selamat membaca.

Bandung, 10 Desember 2021
Pengurus Pusat Ikatan Alumni 
Universitas Kristen Maranatha

Slamet Taslim
Ketua Umum
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SAMBUTAN REKTOR 
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Pembaca yang budiman,

Syukur kepada Tuhan, book chapter “Profesionalisme 
Kewirausahaan” telah terbit dan siap didistribusikan kepada 
masyarakat. Kita tahu bahwa penulis adalah orang yang telah 
dianugerahi kemampuan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk 
menuliskan gagasan, hasil penelitian, konsep, dan pemikiran yang 
orisinal untuk mengembangkan keilmuan dan dapat diterapkan 
oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan. Kehadiran 
book chapter ini diharapkan dapat menginspirasi dan memotivasi 
masyarakat untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas 
terutama dalam bidang kewirausahaan. 

Book chapter ini merupakan kumpulan tulisan ilmiah yang 
dibuat oleh para mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas 
Kristen Maranatha yang didampingi oleh dosen pembimbing. Kita 
mengetahui bahwa lulusan pada era ini dituntut agar tidak mudah 
menyerah dalam mencapai tujuan, memiliki sikap entrepreneur 
dalam mengelola usahanya, siap memilih suatu tantangan yang 
memiliki probabilitas untuk berhasil, mempunyai kemampuan untuk 
berhubungan dengan sesuatu yang tidak dapat diprediksi, dapat 
menciptakan barang dan jasa yang baru, dan memiliki percaya diri 
yang tinggi akan keberhasilan usahanya.

Semoga keberadaan book chapter ini bermanfaat dan 
dapat mencerahkan wawasan kita tentang konsep dan praktik 
kewirausahaan.
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Akhir kata, saya tutup dengan pesan “Jangan takut gagal dan 
jangan berputus asa dalam berusaha. Raihlah kesuksesan dengan 
potensi yang ada dalam diri kita yang Tuhan telah karuniakan”. 

Sekian dan terima kasih.

Bandung, 21 Desember 2021
Rektor Universitas Kristen Maranatha

Prof. Ir. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D.
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SEBUAH HOBI YANG MEMBAWA KESUKSESAN 
ENTREPRENUR PADA BIDANG KULINER

Lia Emilia1, Vivi Arisandhy2

1952901@eco.maranatha.edu1, 
vivi.arisandhy@eng.maranatha.edu2

PENDAHULUAN
Bapak Yopie Sudibya adalah seorang pengusaha yang sukses 

pada bidang kuliner (Gambar 1). Beliau lahir di Bandung, pada 
tanggal 30 Oktober 1981 dan merupakan anak ketiga dari tiga 
bersaudara. Latar belakang pekerjaan orang tua sebagai pengusaha 
pemasok bahan baku garmen, sehingga beliau memiliki rasa 
penasaran pada bidang industri garmen. Semenjak Bapak Yopie 
duduk di bangku SMA, beliau sudah berencana untuk mengambil 
jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) atau sering disebut dengan 
sains. Tujuannya pada saat melanjutkan pendidikan ke jenjang 
perguruan tinggi, dapat mengambil fakultas teknik dengan Jurusan 
Teknik Industri. Setelah lulus dari bangku SMA, akhirnya beliau 
diterima di Universitas Kristen Maranatha sesuai dengan jurusan 
yang didambakan.

Gambar 1 Bapak Yopie sedang berada di Restaurant Lomie Mekar 
Laksana 

Sumber: dari Tokoh
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Pada saat di perguruan tinggi, Bapak Yopie mengambil dua 
jurusan sekaligus yaitu S1 Teknik Industri dan D3 Sastra Inggris. 
Alasan mengambil juga jurusan D3 Sastra Inggris adalah karena 
beliau merasa bahwa Bahasa Inggris akan sangat dibutuhkan di 
dunia kerja. Selain itu, alasan mengambil kuliah D3 Bahasa Inggris 
di kampus yang sama dibandingkan mengambil kursus di tempat 
lain adalah agar beliau mendapatkan ilmunya dan sekaligus 
mendapatkan gelar namun juga tidak perlu menghabiskan waktu 
untuk pergi ke tempat lain.

Selama kuliah, beliau aktif sebagai asisten praktikum di 
Laboratorium APK & E (Analisis Perancangan Kerja dan Ergonomi). 
Beliau hanya menjadi asisten satu laboratorium dikarenakan sudah 
cukup sibuk dengan perkuliahan di dua jurusan. Beliau lulus kuliah 
pada tahun 2004 dengan mendapatkan dua gelar sekaligus. 
Berkat kegigihannya, beliau dapat diterima bekerja di salah satu 
perusahaan garmen yang cukup besar di Bandung. Beliau mengabdi 
pada perusahaan ini selama 10 tahun. Pada tahun 2010, beliau 
bersama istrinya memutuskan membuka usaha sampingan berupa 
restaurant bernama Lomie Mekar Laksana. 

Pengertian dan Karakteristik Kewirausahan Sukses
Menurut Nurdian dan Nisaul (2017), dalam kata wirausaha 

(bahasa Inggris: Entrepreneur) itu tergabung dari kata wira dan 
usaha. Wira adalah manusia tunggal yang memiliki jiwa pahlawan, 
pendekar, teladan budi pekerti, berjiwa besar, pemberani dan 
memiliki keagungan pada waktanya. Sedangkan usaha adalah 
sebuah upaya yang dilakukan seseorang dengan mengandalkan 
kemampuan dirinya tanpa melibatkan orang lain. Seorang yang 
dapat melakukan koordinasi, memiliki pengetahuan yang luas, 
mampu membuat keputusan, dapat mengelola modal dengan 
baik dan dapat menghadapi segala resiko dapat disebut wirausaha 
(Soegoto, 2010).

Entepreneur adalah seorang pemberani mengambil segala resiko 
untuk keperluan organisasi dalam mengelola dan menjalankan 
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bisnis agar mendapat benefit. Entrepreneur juga bisa dimaksud 
dengan seseorang yang mampu membaca situasi lingkungan dalam 
kebutuhan masyarakat (Soegoto, 2010). 

Kewirausahaan adalah sebuah kemampuan kreativitas, inovasi, 
jeli dengan peluang yang terdapat di lingkungannya, mampu 
menerima masukan dan memberi value pada lingkungan (Sarangih, 
2017).

Entrepreneur merupakan seseorang mempunyai rasa percaya diri 
untuk mengembangkan potensi pada dirinya dengan menuangkan 
suatu kesukaan atau kekurangan di tengah masyarakat untuk 
dikembangkan menjadi sebuah ide bisnis beserta segala resiko dari 
setiap tantangan permasalahan dari pihak interal maupun eksternal.

Seorang entrepreneur sukses memiliki ciri dan karakteristik 
seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Ciri dan Karakteristik Seorang Entrepreneur

Ciri-ciri Entrepreneur Karakteristik Entrepreneur
Percaya diri Selalu komitmen, yakin atas segala 

keputusannya, mandiri dalam suatu 
tindakan dan memiliki sifat optimis. 

Berinisiatif dan 
berfokus pada tugas

Selalu menghargai setiap proses hingga 
mendapatkan sebuah benefit, bekerja 
keras, penuh energi, dan tekad yang 
kuat.

Kepemimpinan Berjiwa pemimpin, dapat memberi 
kritik atau solusi, berpikir positif, dapat 
berkomunikasi dengan baik dan mudah 
bergaul. 

Keorisinilan Fleksibel, realistis, selalu memiliki ide 
cemerlang, inovasi, kreatif dan displin.

Berorientasi pada 
masa depan

Berpikiran maju, proaktif, selalu belajar 
hal baru, dan mampu keluar dari zona 
nyaman.
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Berjiwa kompetisi Mampu bersaing dengan cara 
sepadannya, selalu berpikir maju dan 
berkembang.

Pengambil risiko Berani menghadapi hal tidak terduga, 
bertanggung jawab dan selalu 
kompeten.

Jujur dan tekun Mengutamakan kejujuran dan selalu 
berusaha menjadi yang terbaik.

Sumber: (Soegoto, 2010)

METODE PENGUMPULAN DATA
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

wawancara. Wawancara adalah suatu aktivitas komunikasi tanya 
jawab secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
untuk mendapatkan suatu informasi. Tujuan dalam wawancara 
adalah mencari informasi tentang perorangan, kejadian, kegiatan, 
(tuntutan perasaan, motivasi, kepedulian, pengalaman dan perasaan 
responden (Fadhallah, 2020). 

Metode wawancara ini digunakan untuk sebuah penelitian 
deskriptif untuk mendapatkan suatu data. Deskriptif adalah 
sebuah penelitian yang lebih menekankan kepada penjelasan suatu 
fenomena dari asal muasal permasalahan hingga mendapat sebuah 
data sesuai dengan keadaan. Bertujuan untuk mengambarkan suatu 
fenomena dan mencari tahu lebih rinci dari informasi yang tersedia.

Langkah-langkah metode wawancara yang digunakan adalah 
sebagai berikut:
• Observasi melalui internet untuk mencari tahu latar belakang 

narasumber yang akan diwawancara.
• Menyusun pertanyaan yang akan ditanyakan kepada 

narasumber. 
• Menghubungi narasumber untuk menyampaikan tujuan 

wawancara dan melakukan perjanjian waktu dan media 
wawancara.



233Profesionalisme Kewirausahaan

• Melakukan sesi wawancara dengan pembukaan menjelaskan 
maksud melakukan wawancara. 

• Berkomunikasi secara efektif selama wawancara. 
• Membuat catatan dan rekaman dalam sesi wawancara. 
• Menganalisis data yang dimiliki.
• Membuat laporan hasil wawancara untuk diolah data menjadi 

suatu narasi yang beramanfaat.

HASIL PEMBAHASAN
Percaya diri, Keorisinilan dan Kejujuran kunci utama 
Entrepreneur

Bapak Yopie Sudibya adalah seorang alumni Jurusan Teknik 
Industri Universitas Kristen Maranatha angkatan 1998. Beliau dapat 
dinobatkan sebagai alumni yang sukses dalam bidang entrepreneur 
kuliner. Sebelum terjun ke dunia entrepreneur, beliau pernah bekerja 
di perusahaan garmen selama 10 tahun. Selama bekerja, Bapak 
Yopie sempat ditempatkan pada berbagai divisi, hingga beliau 
dipercaya memegang sektor luar negeri seperti di Timur tengah. 

Pada saat perusahaan sedang merayakan hari jadi kantor 
sekaligus ulang tahun Bapak Yopie, beliau membagikan lomie 
buatannya kepada rekan kerjanya dalam rangka memeriahkan 
kedua acara tersebut. Beliau mendapatkan respon positif dari para 
rekan kerja yang menikmati lomie. Hal tersebut yang menimbulkan 
ide untuk membuka usaha sampingan bersama istrinya berupa 
kuliner lomie (Gambar 2).
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Gambar 2 Semangkuk Lomie
Sumber: Instagram @lomie_mekarlaksana

Salah satu alasan mendirikan usaha sampingan adalah berawal 
dari hobi beliau menjelajahi dunia kuliner mulai dari makanan kaki 
lima hingga makanan restaurant. Salah satu inspirasi beliau menjadi 
seorang entrepreneur adalah berasal dari seorang pedagang 
makanan. Menurut beliau, mereka selalu berusaha bekerja keras, 
tidak mudah menyerah dan selalu positive thinking walaupun 
memiliki banyak pesaing. Berawal dari hal tersebut maka tercetuslah 
ide bisnis kuliner makanan Tiong Hwa yaitu lomie. Kebetulan beliau 
merupakan turunan dari keluarga berdarah Tiong Hwa. Bapak 
Yopie menggunakan resep lomie dari resep rahasia keluarga. 
Restaurant yang beliau bangun bernama Lomie Mekar Laksana 
karena lokasinya berada di Jalan Mekar Laksana. Tujuan beliau 
mendirikan usaha di lokasi tersebut karena di daerah ini terdapat 
perkantoran, pertokoan, perumahan hingga sekolah. Lokasinya 
sangat strategi dan memudahkan para entrepreneur membangun 
bisnis dan mencari konsumen.

Semua makanan yang berada di Restaurant Lomie Mekar 
Laksana adalah muslim friendly. Tujuan membuka restaurant 
Tiong Hwa halal adalah pertama karena area restaurant terdapat 
perkantoran, kedua karena banyaknya pesaing dan ketiga karena 
terdapat kerabat atau saudara yang beragama muslim. Oleh karena 
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itu, masyarakat muslim dapat menikmati kuliner khas Tiong Hwa 
tanpa cemas kandungan pada makanan. 

Restaurant ini awalnya hanyalah sebuah pekerjaan sampingan, 
sehingga hanya buka pada hari sabtu dan minggu (weekend). Namun 
tidak lama setelah didirikannya usaha ini, beliau memutuskan keluar 
dari perusahaan tempat beliau bekerja dan memilih menjadi seorang 
entrepreneur. Alasannya adalah beliau ingin mempunyai waktu yang 
flesibel, walaupun mendapat keuntungan sedikit beliau senang 
melakukannya, jumlah konsumen bertambah banyak serta keadaan 
istrinya yang tidak bekerja lagi karena harus mengurus anak. 

Pada saat beliau keluar dari pekerjaan tetap, keluarga dan istrinya 
tidak ada yang mendukung dengan keputusan yang beliau buat, 
dikarenakan penghasilan dari restaurant belum stabil. Namun beliau 
membuktikan dengan segala kegigihannya dalam mempertahankan 
dan mengembangkan restaurant. Saat ini restaurant telah memiliki 
banyak variasi hidangan. Pada awal usaha dirintis, variasi menu 
yang dimiliki hanya 10 variasi, sedangkan sekarang memiliki 50 
variasi menu. 

Bapak Yopie mulai merintis usaha dari nol, dimana awalnya 
dengan menggunakan gerobak. Walaupun latar belakang keluarga 
adalah pebisnis, namun beliau merupakan orang pertama yang 
memulai usaha pada bidang kuliner. Jadi pada awalnya, beliau 
kesulitan mencari konsumen dan tidak memiliki channel dalam 
segi marketing. Beliau berinisiatif mempromosikan pada kerabat, 
keluarga, dan dengan Word of Mouth Marketing (WOMM). 

Seorang entrepreneur harus mampu keluar dari zona nyaman 
dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dengan 
cara menyesuaikan diri. Hal ini diterapkan oleh Bapak Yopie 
kepada restaurant-nya. Beliau belajar sistem marketing dengan 
menggunakan media sosial dalam mempromosikan produknya. 

Restaurant Lomie Mekar Laksana juga pernah direview oleh 
salah satu vlogger makanan. Vlogger memberikan informasi bahwa 
makanan favorit dari Restaurant Lomie Laksana Mekar yaitu lomie 
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dan kwetiaw. Vlogger ini juga menceritakan citarasa pada makanan 
yang dipesannya. Gambar 3 adalah salah satu menu andalan 
restaurant. 

Gambar 3 Menu Favorit (Kwetiaw Siram Sapi)
Sumber: Instagram @lomie_mekarlaksana

Kemajuan teknologi juga membantu beliau dalam mengatur 
ketertiban konsumen dan karyawan. Pada segi konsumen, 
mereka terkadang lupa dalam pembayaran makanan atau jasa. 
Dalam kemajuan teknologi, permasalahan tersebut dapat diatasi 
dengan system open bill atau close bill. Oleh karena itu, restaurant 
menerapkan cara “bayar dahulu, baru bisa makan”. Sedangkan 
pada segi karyawan, dapat terjadi kelalaian atau kecerobohan. 
Kecerobohan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan sebuah 
aplikasi pencatatan administrasi. Hal-hal tersebut memperkecil 
permasalahan yang terjadi pada perusaahaan, walaupun terkadang 
ada error pada sistem. Oleh karena itu, tetap dibutuhkan catatan 
manual untuk mengantisipasi error yang terjadi.

Seorang entrepreneur sangat mengutamakan kejujuran. Bapak 
Yopie menerapkan hal tersebut pada dirinya dan para karyawannya. 
Apabila karyawan melakukan kecerobohan atau kelalaian, maka 
mereka harus berkata jujur dan bertanggung jawab. Namun 
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apabila karyawan melakukan kesalahan berulang kali, maka akan 
dipertimbangkan atau berujung dengan Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK). 

Apabila restaurant sedang ramai pengunjung, maka beliau 
tidak segan untuk terjun langsung membantu para karyawanya 
mengurus pesanan dan mengantarkan makanan hingga ke meja 
konsumen. Beliau juga sangat dekat dengan para karyawannya 
serta memiliki jiwa toleransi dan memperhatikan kebutuhan pada 
karyawannya. Misalnya saja beliau memberi waktu pada sejumlah 
karyawan beragama muslim untuk melakukan ibadah apabila ada 
adzan berkumandang. Beliau sudah menganggap para karyawannya 
seperti saudara sendiri. Gambar 4 adalah foto Bapak Yopie beserta 
keluarga dan karyawan.

Gambar 4 Keluarga dan Karyawan 
Gambar: Instagram @lomie_mekarlaksana

Harapan Bapak Yopie pada restaurant dalam jangka waktu 
5 sampai 10 tahun ke depan adalah memiliki cabang hingga ke 
luar kota. Beliau juga berharap dapat memiliki pabrik sendiri 
untuk memproduksi kebutuhan restaurant. Hal tersebut akan 
dapat membantu perekonomian negara dan membantu program 
pemerintah dalam memberikan lowongan pekerjaan sehingga 
dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. 
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Moto Bapak Yopie dalam kehidupan dari segi profesionalisme 
entrepreneurship adalah sebagai berikut:
• Harus berani memulai dengan meredamkan rasa gengsi, 

mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman tanpa 
mendengar pembicaraan orang. 

• Berorientasi pada masa depan dengan memikirkan kreativitas, 
inovasi, mampu mengikuti kemajuan teknologi, dan 
meningkatkan stabilitas kemampuan pada diri. 

• Harus positive thinking dengan segala tantangan dan resiko, 
tidak mudah menyerah dan putus asa, selalu berpikir bahwa 
setiap permasalahan pasti ada solusi, dapat dijalankan dan 
mampu untuk melewatinya. 

• Konsumen merupakan raja dalam dunia usaha karena 
kepercayaan dari konsumen dibutuhkan untuk kemajuan 
perusahaan. Apabila melakukan kesalahan pada konsumen 
maka segera meminta maaf dan bertanggung jawab. 

• Kita harus selalu mengontrol sistem atau karyawan. Apabila 
ada kesalahan, maka segera lakukan perbaikan sistem. Untuk 
mengantisipasi kesalahan yang berulang. 

Pesan untuk generasi yang mendatang, apabila kita ingin 
menjadi seorang entrepreneur maka harus selalu siap sedia dalam 
menghadapi perubahan dari mulai teknologi, situasi, lingkungan, 
dan alam. Keadaan teknologi semakin maju dan kita harus mampu 
menyesuaikan diri.

Salah satu contoh, pada saat ini terjadi pandemi Covid-19 
dimana membuat perubahan yang tidak terduga. Semua penjualan 
menggunakan teknologi dengan cara online. Kita harus mampu 
keluar dari zona nyaman, mampu beradaptasi dan tidak perlu 
stress. Semua itu dapat terlewati asalkan kita memiliki inisiatif untuk 
bangkit dari keterpurukan.
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PENUTUP
Terdapat banyak inspirasi dari kisah Yopie Sudibya yang dapat 

kita ambil dan diterapkan dalam kehidupan. Beliau melakukan usaha 
dengan dimulai dari hobi yang dapat dikembangkan menjadi sebuah 
usaha. Beliau mengasah kemampuan dalam memasak sehingga 
beliau mampu menciptakan banyak variasi menu makanan pada 
restaurant-nya. Kita harus siap sedia dalam menghadapi segala 
tantangan yang tidak terduga dan sejumlah resiko yang akan 
dihadapi. Jangan mudah menyerah apabila tertimpa masalah. Selalu 
bersikap ramah pada semua orang dan tidak sombong.
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