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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 
BISNIS DAN LINGKUNGAN BISNIS 

 

PENGERTIAN BISNIS 

Kata “bisnis” diadaptasi dari bahasa Inggris “business” yang artinya 

kesibukan. Dalam konteks sederhana, yang dimaksud dengan kesibukan 

adalah melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan 

keuntungan pada seseorang. 

Dalam konteks aktivitas, pengertian bisnis adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan 

aktivitas produksi, penjualan,  pembelian, maupun pertukaran barang atau 

jasa, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. 

Sedangkan dalam konteks entitas, pengertian bisnis adalah suatu organisasi 

atau badan lain yang bergerak dalam kegiatan komersial, profesional, atau 

industri, untuk memperoleh keuntungan. 

Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa penggunaan kata “bisnis” 

dapat merujuk pada tiga hal, tergantung lingkupnya, yaitu: 

 

• Badan Usaha, yaitu kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis untuk 

mencari keuntungan. 

• Sektor pasar tertentu, misalnya pasar modal. 

• Seluruh aktivitas pada komunitas produsen barang dan jasa. 

 
Agar lebih memahami apa itu bisnis, maka kita dapat merujuk pada 

pendapat beberapa ahli berikut ini: 

 

1. Hughes dan Kapoor 

Menurut Hughes dan Kapoor, definisi bisnis adalah suatu kegiatan individu 

yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna 

mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 

2. Brown dan Pretello 

Menurut Brown dan Pretello, pengertian bisnis adalah lembaga yang 

menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta 

semua hal yang mencakup berbagai usaha yang dilakukan pemerintah 

maupun swasta tidak peduli mengejar laba ataupun tidak. 

https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-organisasi.html
https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-laba.html
https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-badan-usaha.html
https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pasar-modal.html
https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-produsen.html


 

3. Jeff Madura 

Menurut Jeff Madura, pengertian bisnis adalah perusahaan yang 

menyediakan produk atau layanan yang diinginkan oleh pelanggan. 

 

4. L. R. Dicksee 

Menurut L. R. Dicksee, definisi bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang 

utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang yang 

mengusahakan atau yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas 

tersebut. 

 

FUNGSI – FUNGSI BISNIS 

Semua kegiatan bisnis berfungsi untuk membuat sesuatu yang 

awalnya kurang bernilai menjadi sesuatu yang bernilai tinggi dan dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat setelah diolah. 

Secara umum, adapun beberapa fungsi bisnis adalah sebagai berikut: 

• Form Utility, yaitu fungsi produksi di mana sebuah bisnis 

menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan 

masyarakat. Misalnya, perusahaan furniture, perusahaan jasa 

keuangan. 

• Place Utility, yaitu fungsi distribusi di mana sebuah bisnis 

menyalurkan suatu barang/ jasa ke lokasi terdekat yang bisa 

dijangkau konsumen. 

• Possessive Utility, yaitu fungsi penjualan dalam bisnis di mana 

sebuah perusahaan menjual suatu produk ke konsumen yang 

membutuhkan, baik itu barang maupun jasa. 

• Time Utility, yaitu fungsi penyimpanan dan pemasaran dalam 

bisnis, di mana barang pada saat itu kurang bermanfaat untuk 

nanti dikeluarkan pada saat barang tersebut lebih bermanfaat. 

Sedangkan menurut Steinhoff dalam bukunya The World Of Business (1979), 

ada tiga fungsi utama dari suatu bisnis, yaitu: 

• Acquiring Raw Material, yaitu untuk mencari bahan mentah. 

• Manufacturing Raw Materials Into Product, yaitu mengubah bahan 

mentah menjadi barang jadi. 

• Distributing Product to Consumers, yaitu untuk menyalurkan 

produk yang dihasilkan kepada konsumen. 
 

 

 

 

https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan.html


 

KONSUMEN BISNIS 

Companies That Consume 

Apabila sebuah perusahaan membeli produk atau jasa untuk dijadikan 

sebagai bagian dari produk akhir perusahaan maka perusahaan tersebut disebut 

original equipment manufacturer. Misalnya general motor membeli komponen 

otomotif dari para sub kontraktor sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh 

GM untuk dirakit dalam mobil yang diproduksinya  

Government Agencies 

Pemerintah merupakan pembeli terbesar produk-produk tertentu yang 

dihasilkan perusahaan. Misalnya pemerintah merupakan pembeli bahan 

kebutuhan pokok terbesar untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk 

Indonesia. Demikian pula pada saat pemerintah melakukan pembangunan Jalan 

Jembatan saluran irigasi dan lain-lain. Maka pemerintah menjadi pembeli semen 

dan bahan bangunan dalam jumlah yang sangat besar.  

Institutions 

Institusi mencangkup berbagai organisasi seperti sekolah Rumah Sakit 

lembaga keagamaan sampai organisasi amal. Lembaga pendidikan merupakan 

pembeli buku alat tulis alat peraga edukatif kertas, Sedangkan Rumah Sakit 

merupakan pembeli produk Farmasi alat kesehatan dan lain-lain  

Resellers 

Aku berbagai perusahaan yang melakukan pembelian produk dari 

produsen untuk dijual kembali kepada konsumen misalnya PT Putri daya usaha 

yang menjadi distributor produk mie instan dan PT Indofood Sukses Makmur 

perusahaan ini membeli mie dari Indofood untuk dijual kembali kepada 

pedagang grosir maupun eceran.  

 

TUJUAN BISNIS 

Menurut Peter Drucker tujuan bisnis yang ingin dicapai oleh perusahaan 

mencakup : Market Standing, Innovation, Physical and financial resources, 

Profitability, Manager Performance and Development, Worker Performance and 

Attitude. Public Responsibility. 

Wealth Maximization 

Para pelaku usaha mendirikan perusahaan dengan harapan agar usaha yang 

dibangunnya mampu memberikan keuntungan yang akan menambah kekayaan 

para pengusaha tersebut. Setelah perusahaan ternama besar, Para pendiri 

perusahaan akan mempekerjakan para tenaga profesional yang diharapkan 

mampu bekerja sesuai dengan kepentingan para pengusaha yakni para 

profesional tersebut dapat menghasilkan laba yang maksimal guna 

memaksimalkan kekayaan Para investor. 

 

  



Market Standing 

Penguasaan pasar merupakan salah satu tujuan utama perusahaan. 

Penguasaan pasar akan memberikan jaminan bagi perusahaan untuk 

memperoleh pendapatan penjualan dan profit dalam jangka panjang. 

Penguasaan pasar tidak hanya diukur dari besarnya tingkat penjualan yang dapat 

dilakukan perusahaan perusahaan juga harus mampu membaca potensi pasar dan 

arah persaingan pada masa yang akan datang Melalui penelaahan aktivitas 

bersaing yang tercermin dari teknologi yang dipasok para supplier kepada 

perusahaan pesaing, sehingga produk perusahaan tidak akan Tersisih dari pasar 

oleh produk pesaingnya.  

Innovation 

Menurut Drucker terdapat dua jenis inovasi pada setiap bisnis. Pertama 

inovasi produk atau jasa. Kedua, inovasi berbagai keahlian dan aktivitas-

aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan inovasi jenis pertama disebut.  

Physical and Financial Resources 

Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh pasokan bahan baku yang berkelanjutan dengan harga yang 

bersaing akan sangat menentukan daya saing perusahaan. Selain penguasaan 

terhadap sumber daya fisik, perusahaan harus memiliki penguasaan sumber daya 

keuangan yang memadai, dengan demikian perusahaan apapun jenisnya harus 

memiliki tujuan penguasaan terhadap sumber daya fisik dan keuangan  

Profitability 

Para pelaku bisnis yang memiliki badan usaha seperti perseroan terbatas, 

persekutuan komanditer, firma dan koperasi, merupakan contoh badan usaha 

yang bertujuan menghasilkan laba. Demikian pula kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh perorangan yang tidak memiliki badan usaha seperti pedagang 

kaki lima, warung, kios dan usaha informal lain memiliki tujuan utama untuk 

menghasilkan profit  

Manager Performance and Development 

Manajer merupakan orang yang secara operasional padamu jawab 

terhadap pencapaian tujuan organisasi dapat mengelola perusahaan dengan baik, 

manajer perlu memiliki berbagai pengetahuan, kemampuan dan perilaku tertentu 

yang berkaitan dengan profesinya. Dengan demikian peningkatan kinerja dan 

pengembangan kemampuan manajer melalui serangkaian kegiatan kompensasi 

yang menarik serta program training and development secara berkelanjutan 

harus menjadi tujuan dari perusahaan.  

Worker Performance and Attitude 

Selain manajer, sumber daya manusia yang harus memperoleh perhatian 

besar dari perusahaan adalah para karyawan. Hal penting yang harus diketahui 

oleh perusahaan adalah sikap para karyawan terhadap pekerjaan dan juga 

perusahaan, sikap ini antara lain terkait dengan kondisi kerja dan kompensasi 

yang diterima oleh para karyawan. Oleh sebab itu untuk kepentingan jangka 

panjangnya perusahaan harus membuat tujuan yang spesifik terkait dengan 



pemeliharaan dan pengembangan karyawan agar karyawan karyawan tersebut 

dapat bekerja dengan baik.  

Public Responsibility 

Bisnis harus memiliki tanggung jawab sosial seperti memajukan 

kesejahteraan masyarakat mencegah terjadinya polusi menciptakan lapangan 

kerja dan lain-lain. Saat ini perusahaan yang melakukan kegiatan produksi 

barang dan jasa makin didorong untuk mengadopsi suatu kebijakan 

environmental sustainability yaitu pengembangan strategi usaha yang dapat 

memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan di mana pada saat yang sama 

perusahaan dapat menghasilkan laba.  

 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 
BISNIS DAN LINGKUNGAN BISNIS 

 

RUANG LINGKUP BISNIS SECARA UMUM 

Informations 

Media massa baik cetak maupun elektronik merupakan pelaku bisnis 

informasi. Pada saat berlangsungnya Piala Eropa 2012 di Ukraina dan Polandia, 

stasiun televisi RCTI menayangkan secara langsung peralatan sepak bola 

tersebut. Berbagai media massa di Indonesia juga menyebut secara intensif 

pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang membedakan rivalitas antara Fauzi 

bowo-nachrowi Ramli dengan pasangan calon gubernur Joko Widodo Basuki 

Tjahaja Purnama di mana pilgub tersebut berlangsung ketat dan harus 

dilaksanakan dalam dua putaran.   

Places 

Termasuk kategori place misalnya tempat tujuan wisata tempat tujuan 

wisata memiliki objek wisata yang dapat dijual kepada para wisatawan baik 

wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Tiap tahun wisatawan 

mengunjungi berbagai tempat tujuan wisata di berbagai wilayah Indonesia 

seperti candi Borobudur, Candi Prambanan, Ngarai Sianok di Bukittinggi, danau 

Toba, Danau Maninjau, Gunung Bromo, gunung Tangkuban Perahu, pantai 

Pangandaran, pantai Senggigi, dan lain-lain. 

Experiences 

Manusia senang melakukan berbagai aktivitas untuk memperoleh 

pengalaman pengalaman tertentu dalam hidupnya. Sebagai contoh manusia pada 

umumnya memiliki keinginan untuk merasakan sensasi jatuh sehingga kita 

menyukai permainan yang memiliki sensasi jatuh. bermain ayunan, roller 

coaster, bahkan dalam tingkat yang lebih ekstrim banyak orang yang menyukai 

permainan Bunny jumping. Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan sekelumit 

contoh Bagaimana manusia memenuhi keinginannya akan mengalami sensasi 

jatuh, semua wahana yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan 

pengalaman sensasi jatuh tersebut, telah menjadi lahan Bisnis yang dilakukan 



oleh pengelola tempat rekreasi seperti Taman Impian Jaya Ancol, Disneyland 

dan lain-lain. 

Organizations 

Rekam jejak perusahaan yang menghasilkan produk bermutu dan dapat 

memuaskan kebutuhan konsumen serta memiliki kinerja keuangan yang baik, 

akan menyebabkan perusahaan yang satu memiliki nilai yang berbeda 

dibandingkan pesaingnya di mata konsumen maupun Para investor. Apabila 

organisasi perusahaan seperti ini menghasilkan produk baru Maka produk baru 

yang dihasilkan perusahaan tersebut pada umumnya akan dinilai memiliki 

kualitas yang baik oleh konsumen yang karena konsumen memiliki rujukan 

pengalaman mengkonsumsi produk-produk perusahaan tersebut sebelumnya.  

Ideas 

Seluruh produk yang dipasarkan saat ini pada awalnya berasal dari suatu 

ide produk. Tirto Utomo pendiri PT Aqua Golden Mississippi memperoleh ide 

untuk membuat air minum dalam kemasan setelah rekan bisnisnya terserang 

diare karena mengkonsumsi air yang tidak higienis sesaat setelah mereka 

bermain tenis lapangan. Ide dapat melahirkan inovasi produk berupa produk 

yang sama sekali baru yang sebelumnya tidak ada di pasaran.  

Peoples 

Manusia dengan segala kemampuan dan talenta yang dimilikinya dapat 

menjadi komoditas bisnisnya. Komedian Sule yang memiliki nama asli Entis 

Sutisna merupakan salah satu contoh fenomena Bagaimana manusia dengan 

segala talenta yang dimilikinya mampu menjadi komoditas bisnis.  

Properties 

Hak kepemilikan seseorang terhadap benda-benda berharga dapat dijadikan 

komoditas bisnis. Misalnya hak kepemilikan seseorang terhadap tanah yang 

ditunjukkan melalui kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah dapat 

diperjualbelikan. 

Events 

Berapa hari setelah peristiwa ledakan bom Kuningan Jakarta, grup band asal 

Jerman Scorpion tampil di hadapan publik Indonesia. Seperti yang dilakukan 

oleh Scorpion merupakan salah satu contoh event yang dapat dijual kepada 

publik dan menjadi bagian dari kegiatan bisnis.  

Tangible Goods 

Pasta gigi Pepsodent, deterjen So Klin, minuman ringan berkarbonasi coca-cola, 

semir sepatu kiwi, mie instan Indomie merupakan contoh contoh tangible goods 

yang didapatkan oleh berbagai perusahaan penghasil produk tersebut kepada 

konsumen. Produk tersebut dapat diperjualbelikan dan membentuk aktivitas 

bisnis karena produk-produk tersebut memiliki nilai sehingga konsumen mau 

menukar uang yang mereka miliki dengan produk tersebut. 

Services 



Salah satu ciri utama jasa adalah bahwa jasa bersifat intangible artinya 

keberadaan jasa tidak dapat dilihat secara kasat mata tetapi dapat dirasakan 

manfaatnya setelah konsumen mengkonsumsi jasa tersebut. Ciri jasa lainnya 

adalah inseparable artinya jasa tidak dapat dipisahkan dari si Pemberi Jasa 

sehingga kualitas jasa yang akan diperoleh konsumen sangat bergantung kepada 

siapa yang menjadi pemeran jasa.  

RUANG LINGKUP BISNIS MENURUT KLASIFIKASI BAKU 

LAPANGAN USAHA (KBLI) DI INDONESIA 

Pengertian dan perkembangan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 

Indonesia 

Badan pusat Statistik menertibkan klasifikasi baku lapangan usaha 

Indonesia tahun 2009 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik 

Nomor 57 Tahun 2009. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia merupakan 

klasifikasi baku kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI disusun 

dengan tujuan agar terjadi klasifikasi kegiatan ekonomi yang komprehensif 

sehingga dapat diperoleh penyeragaman pengumpulan, pengolahan, penyajian, 

dan analisis data statistik menurut kegiatan ekonomi. Dengan penyeragaman 

tersebut data statistik kegiatan ekonomi dapat Dibandingkan dengan format 

yang standar pada tingkat internasional nasional maupun regional.  

Pendekatan Klasifikasi dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di 

Indonesia 

KBLI pengklasifikasikan Seluruh aktivitas ekonomi ke dalam beberapa 

lapangan usaha yang dibedakan berdasarkan pendekatan kegiatan yang 

menekankan pada proses dari kegiatan ekonomi dalam menciptakan barang atau 

jasa, dan pendekatan fungsi yang lebih terlihat terhadap fungsi pelaku ekonomi 

dalam menciptakan barang atau jasa. Adapun yang dimaksud dengan istilah 

kegiatan dalam kegiatan ekonomi memiliki arti sebagai suatu proses. Suatu 

kegiatan ekonomi terjadi bila sumber produksi seperti bahan baku tenaga kerja 

peralatan dan teknik produksi dikombinasikan untuk menghasilkan barang dan 

jasa tertentu. Jadi kegiatan ekonomi ditandai dengan adanya suatu input pada 

proses produksi dan satuan. Dalam hal ini kegiatan ekonomi dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses yang mengkombinasikan berbagai sumber sumber produksi 

untuk menghasilkan satu sheet barang-barang yang homogen. 

Struktur dan Pemberian Kode KBLI 

1. Kategori 

2. Golongan Pokok 

3. Golongan 

4. Subgolongan 

5. Kelompok 
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TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 

Menurut Stephen R. Covery (1997:61) Responsibility atau tanggung jawab 

terdiri dari 2 kata yaitu response  response (tanggapan) dan ability 

(kemampuan).  Jadi pada dasarnya tanggung jawab menunjukkan kemampuan 

yang harus dimiliki seorang atau sebuah organisasi perusahaan untuk 

memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang diminta tanggapannya oleh 

pihak lain. 

 dalam konteks aktivitas perusahaan,  saat ini perusahaan dihadapkan kepada 

tiga jenis tanggung jawab,  yaitu tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab 

hukum/legal dan tanggung jawab sosial. 

 

TANGGUNG JAWAB EKONOMI 

Perusahaan korporasi di dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan laba secara 

optimal. Dalam kaitan ini para pengelola perusahaan korporasi 

memiliki  tanggung  jawab ekonomi (Economic responsibility) diantaranya 

kepada para pemegang sahamn(stockholders/shareholders) dalam bentuk 

pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laba, dimana laba tersebut sebagian 

di antaranya akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen 

dan sebagian laba lainnya merupakan laba ditahan yang akan meningkatkan nilai 

dari suatu perusahaan.  

 selain memiliki tanggung jawab ekonomi kepada para pemegang saham, 

perusahaan korporasi juga memiliki tanggung jawab ekonomi kepada para 

kreditor yang telah menyediakan pinjaman bagi perusahaan.  dalam hal ini 

pengelola perusahaan korporasi memiliki tanggung jawab dalam bentuk 

menyisihkan sebagian kas perusahaan untuk membayar cicilan pokok pinjaman 

dan bunga pinjaman yang jatuh tempo. kegagalan perusahaan untuk memenuhi 

tanggung jawab ekonomi kepada para kreditor akan sangat mempengaruhi 

riwayat kredit perusahaan dan akan mengakibatkan  penurunan harga saham 

perusahaan. 

TANGGUNG JAWAB HUKUM 

Perusahaan koperasi didirikan untuk menghasilkan laba tetapi dalam 

melaksanakan operasinya perusahaan korporasi harus mematuhi berbagai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab 

perusahaan -  tanggung jawab hukum ( legal responsibility). 

hukum dan peraturan dibuat agar perusahaan berjalan sesuai dengan harapan 

yang dimiliki masyarakat.  Selain itu hukum dan peraturan juga membantu 

menciptakan “arena permainan bisnis” yang relatif adil bagi semua pemain 

bisnis dalam bentuk industri yang saling bersaing satu sama lain. tujuan yang 

ingin dicapai melalui penegakan hukum dan peraturan adalah agar perusahaan 

yang satu tidak dirugikan  oleh tindakan perusahaan pesaing lainnya. 



sebagai contoh, dalam situasi persaingan yang ketat, perusahaan yang 

membuang limbah cair berbahaya dapat memperoleh keunggulan bersaing dari 

pesaingnya melalui pengolahan limbah Yang tidak mengikuti standar yang telah 

ditentukan oleh pemerintah dan membuang limbah cair yang masih berbahaya 

ke sungai. untuk mencegah hal tersebut maka pemerintah telah mewajibkan 

perusahaan perusahaan yang menghasilkan limbah cair untuk memiliki instalasi 

pengolahan air limbah (IPAL) dan menetapkan stanar air yang dapat dialirkan 

ke sungai. 

TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

Tanggung jawab sosial (social responsibility). Kotler dan Lee  memberikan 

rumusan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibilty - 

CSR)  sebagai berikut: “ corporate social responsibility is a commitment to 

improve community well being through discretionary business and c0ntribution 

of corporate resources”.  dalam definisi tersebut, Kotler dan Lee memberikan 

penekanan pada kata discretionary  dalam arti bahwa kegiatan tanggung jawab 

sosial perusahaan semata - mata merupakan komitmen perusahaan secara 

sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan 

merupakan aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundang - 

undangan seperti kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan perusahaan 

terhadap undang - undang ketenagakerjaan. 

Kata discretionary juga memberikan nuansa bahwa perusahaannya melakukan 

aktivitas CSR adalah perusahaan yang telah menaati hukum dalam pelaksanaan 

bisnisnya artinya sangatlah tidak tepat bila kegiatan CSR yang dilakukan 

perusahaan hanya menjadi semacam kosmetik untuk menyembunyikan praktik 

perusahaan yang tidak baik dalam memperlakukan karyawan atau melakukan 

berbagai kecurangan baik dalam pembuatan laporan keuangan kecurangan 

terhadap lingkungan hidup. 

Dengan adanya tiga jenis tanggung jawab ini maka perusahaan saat ini tidak 

hanya memiliki tanggung jawab seabagai insstitusi yang  menghasilkan laba 

(economic responsibility). tetapi perusahaan juga dituntut untuk memenuhi 

peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah (legal responsibility) dan 

memiliki tanggung jawab sosial terhadap berbagai pemangku kepentingan. 

 

BERBAGAI PERSPEKTIF MENGENAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

PERUSAHAAN 

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan dapat didekati dengan melihat kepada 

siapa sebenarnya Perusahaan bertanggung .jawab pendekatan ini dapat didekati 

dari dua sudut pandang yang berbeda, yakni pendekatan tanggung jawab sosial 

perusahaan menurut pandangan ekonom terkemuka Milton Friedman 

dan  pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan menurut perspektif The 

Business Roundtable. 

 

 



Pandangan Milton Friedman mengenai tanggung jawab perusahaan konsep 

tanggung jawab sosial perusahaan akan lebih mudah untuk dipahami dengan 

menanyakan kepada siapa sebenarnya pengelola perusahaan (manajer) 

bertanggung jawab. dalam hal ini terdapat dua konsepsi utama mengenai pada 

siapa pengelola perusahaan bertanggung jawab. pendapat pertama berasal dari 

Milton Friedman. menurut Milton Friedman, tanggung jawab sosial perusahaan 

adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan 

(Owners) biasanya dalam bentuk menghasilkan uang sebanyak mungkin, 

sementara pada saat yang sama mengindahkan aturan dasar yang digariskan 

dalam suatu masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum dan perundang-

undangan. dengan demikian tujuan utama dari suatu perusahaan korporasi 

adalah maksimalisasi laba atau nilai pemegang saham (Shareholder’s Value). 

bahkan Friedman memandang para manajer yang memiliki pendapat bahwa 

pimpinan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat 

secara luas merupakan para manajer yang bertindak tidak sejalan dengan 

keinginan pemegang saham. 

Konsepsi Friedman menunjukkan bahwa pemegang saham merupakan pemilik 

perusahaan dan memiliki hak kepemilikan terhadap laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan. sementara itu para manajer merupakan agen yang bertindak untuk 

kepentingan pemilik perusahaan. di dalam pasar modal yang efisien, pemegang 

saham secara mutlak akan sepakat bahwa mereka lebih menyukai maksimalisasi 

laba yang akan meningkatkan nilai perusahaan. dengan demikian, Jika 

manajemen tidak melakukan maksimalisasi laba maka pasar akan melakukan 

koreksi terhadap manajemen perusahaan - misalnya dengan mengganti 

Manager. perusahaannya tidak efisien tersebut juga dapat dikoreksi oleh pasar 

baik melalui pengambilalihan perusahaan (take over) maupun maupun melalui 

proxy contest.  

Sementara pada saat yang sama manajer perusahaan harus menjaga hubungan 

baik dengan penyedia sumber daya seperti masyarakat yang menyediakan 

sumber daya tenaga kerja, perbankan yang menyediakan sumber daya keuangan, 

pemasok yang menyediakan bahan baku dan lain-lain. manajer juga harus 

mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. dalam hal ini manajer 

perusahaan harus mengindahkan keinginan pelanggan melalui penyediaan 

barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan mereka.  perusahaan juga harus 

menghindari berbagai praktik yang dapat merugikan konsumen seperti 

menyediakan produk dan jasa dengan kualitas yang tidak sesuai dengan 

ekspektasi/ harapan pelanggan atau melakukan aktivitas perikanan yang 

menyesatkan (Subliminal Advertising) di mana kualitas produk yang diiklankan 

tidak sama dengan kualitas produk yang sesungguhnya. 

Menurut Friedman semua hubungan baik tersebut dikembangkan manajer 

perusahaan dalam rangka mengupayakan terciptanya maksimalisasi laba 

perusahaan. misalnya perusahaan berusaha membuat produk yang dapat 

memuaskan konsumen, tetapi dengan harga yang bersaing sehingga 

memungkinkan perusahaan memperoleh laba. demikian pula hubungan baik 

dengan pemasok dilakukan perusahaan untuk memperoleh syarat-syarat 

perdagangan yang menguntungkan sehingga manajer perusahaan dapat 



menekan harga bahan baku yang akan memberikan kontribusi bagi terciptanya 

harga pokok produksi yang rendah. 

Dengan demikian Friedman menyimpulkan bahwa kalaupun perusahaan 

menggunakan retorika tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility - CSR), maka konsepsi CSR tersebut harus diajukan sebagai salah 

satu strategi perusahaan untuk memaksimalkan laba. Adapun bila manajer 

mengembangkan konsepsi CSR di luar tujuan memaksimalkan laba, maka 

konsepsi CSR tersebut hanya bisa ditafsirkan sebagai dua hal. pertama manajer 

memasuki ranah politik dengan melakukan berbagai aktivitas filantropis 

(philantropic) dimana aktivitas tersebut seharusnya dilakukan oleh pemerintah 

sebagai pihak yang harus melakukan pelayanan publik karena pemerintah telah 

memperoleh pajak dari masyarakat. kedua, manajer bertindak sebagai Principal 

(pemegang peran utama dalam peruahaan) dan bukan sebagai agen di mana 

tindakan manajer untuk melakukan program CSR tersebut dibiayai oleh 

pemegang saham yang harus menanggung biaya CSR tersebut. di dalam pasar 

yang kompetitif tindakan ini berpotensi mengakibatkan perusahaan mengalami 

competitive disadvantage (tidak unggul dalam bersaing)  sehingga bisa menjadi 

target akuisisi ataupun pengambilalihan oleh perusahaan lain yang lebih unggul.  

 

Pandangan The Business Roundtable Mengenai Tanggung Jawab 

Perusahaan 

Pendapat mengenai kepada siapa manajer perusahaan bertanggung jawab 

berasal dari the businnes roundtable. The businnes Roundtable  didirikan pada 

tahun 1972 dan beranggotakan para CEO dari 150 perusahaan besar di Amerika 

Serikat dimana 150 perusahaan besar tersebut secara keseluruhan 

memperkerjakan kurang lebih 10 juta karyawan. Pada tahun 1981, salah satu 

gugus tugas dalam the businnes roundtable mengeluarkan “statement on 

corporate responsibility”. pernyataan tersebut menyebutkan pentingnya 

perusahaan melayani seluruh konsituen perusahaan yang terdiri dari 

1. pelanggan  

2. karyawan 

3. para penyedia dana 

4. pemasok 

5. masyarakat setempat 

6. masyarakat secara luas 

7. pemegang saham 

Dengan demikian bila dalam konsepsi Friedman pemegang saham berperan 

sebagai prinsipal dalam satu korporasi maka dalam konsep Round Table justru 

manajer perusahaan lah yang berperan sebagai Principal.  
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TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 

 

TAHAP – TAHAP PERKEMBANGA TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

PERUSAHAN 

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan lebih mudah untuk lebih mudah untuk 

dipahami dengan melihat kepada siapa pemimpin yang  bertanggung jawab. 

Sebagian ahli diantaranya diwakili oleh Milton Friedman berpendapat bahwa 

tanggung jawab sosial perusahaan adalah menghasilkan laba bagi para 

pemegang saham. sedangkan pemikir ekonomi progresif berpendapat bahwa 

perusahaan memiliki tanggung jawab sosial tidak hanya terhadap para 

pemegang saham saja melainkan juga terhadap berbagai kelompok pemangku 

kepentingan 

 perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam empat sebagaimana 

berikut: 

Tahap 1 

Pemimpin perusahaan akan mengedepankan kepentingan para pemegang 

saham, yakni melalui berbagai upaya untuk meminimalisasi biaya dan 

melakukan maksimalisasi laba.Meskipun pada tahap ini perusahaan 

mengindahkan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, 

namun pemimpin perusahaan merasa tidak memiliki kewajiban terhadap 

masyarakat secara luas. pandangan pandangan ini sejalan dengan Milton 

Friedman yang menyatakan bahwa satu satunya kewajiban sosial perusahaan 

adalah menghasilkan laba 

Tahap 2 

Para pemimpin perusahaan mengembangkan tanggung jawab mereka tidak 

sebatas pada upaya-upaya maksimalisasi laba, tetapi mereka memberikan 

perhatian yang besar pada SDM. Hal ini dilakukan karena para pemimpin 

tersebut berkeinginan untuk merekrut karyawan yang baik.  para pemimpin pada 

tahap ini akan melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi kerja 

karyawan, mengembang meningkat meningkatkan keamanan kerja dll 

Tahap 3 

Para pemimpin perusahaan mengembangkan tanggung jawab sosial kepada 

pemangku kepentingan yang lain  selain pemegang saham dan para 

karyawan.  para pemimpin perusahaan dalam tahap ini memiliki tanggung jawab 

sosial yang meliputi masalah - masalah antara lain :  penetapan harga secara Fair, 

menghasilkan produk dan jassa bermutu tinggi, menghasilkan produk yang 

aman bagi lingkungan,  membina hubungan para pemasok. 

 

 

 

 



 

Tahap 4 

Pemimpin perusahaan memiliki tanggung jawab sosial perusahaan kepada 

masyarakat secara keseluruhan. mereka memandang bisnis mereka sebagai 

sutau bagian dan entitas publik dan mereka merasa bertanggung jawab 

untuk  melakukan kebajnikan terhadap publik. hal ini tercermin dari berbagai 

aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keadilan sosial, 

memelihara lingkungan hiduo dll 

 

DIMENSI – DIMENSI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 

Carroll menjelaskan komponen-komponen tanggung jawab sosial perusahaan ke 

dalam empat kategori yaitu economic responsibilities, ethical responsibilities, 

legal responsibilities dan discretionary.Adapun pengertian dari masing-masing 

kategori tanggung jawab sosial tersebut adalah sebagai berikut 

Economic Responsibilities 

Tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah tanggung jawab ekonomi 

karena lembaga bisnis terdiri dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang 

dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan 

 Legal Responsibilities 

Masyarakat hukum dan peraturan yang berlaku di mana hukum dan peraturan 

tersebut pada hakekatnya dibuat oleh masyarakat melalui lembaga legislatif 

Ethical Responsibilities 

Perusahaan menjalankan bisnis secara etis. menurut Epstein  etika bisnis 

menunjukkan preferensi moral yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara 

perorangan maupun secara kelembagaan untuk menilai suatu isu di mana 

penilaian ini merupakan pilihan terhadap nilai yang berkembang dalam suatu 

masyarakat. 

Discretionary Responsibiloties 

Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat 

bagi mereka. ekspektasi masyarakat tersebut dipenuhi oleh perusahaan melalui 

berbagai progam yang bersifat filantopis. 

AGENDA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI ASIA 

DALAM SEPULUH TAHUN KE DEPAN MENURUT CSR ASIA 

Mengenai strategi CSR yang harus dilakukan perusahaan pada dekade 

mendatang CSR Asia telah melakukan riset tahunan untuk mengidentifikasi apa 

yang diberikan oleh para ahli CSR di wilayah Asia Pasifik. HAsil dari 

wawancara menghasilkan isu yang paling mendapat perhatian para ahli CSR 

sehingga layak diperhatikan perusahaan didalam menjalankan kegiatan sebagai 

berikut, ada 10 isu 

 

 

 



Masalah Lingkungan dan Perubahan Iklim ( The Enivronment and 

Climate Change) 

Tantangan terbesar yang dihadapi bisnis akan memiliki keterkaitan dengan 

permasalahan lingkungan hidup. tekanan perhatian bisnis di masa mendatang 

yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup akan berada seputar isu 

perubahan iklim dan strategi yang perlu diambil perusahaan untuk mengatasi 

masalah perubahan iklim. selain itu  masalah lain yang akan menjadi fokus 

perhatian bisnis di masa depan berkaitan dengan agenda pengurangan emisi 

karbon, sehingga audit emisi karbon dan berbagai strategi untuk mengurangi 

emisi karbon menjadi isu yang relevan dalam perumusan strategi berbagai 

perusahaan global  dengan tujuan jangka panjang mengurangi dampak 

perubahan iklim. selain masalah pembatasan emisi karbon, agenda yang tidak 

kalah penting bagi bisnis di masa depan adalah isu lingkungan hidup yang 

berkaitan dengan kelangkaan air. 

Transparansi dan Akuntabilitas ( Transparency and Accountabiloity) 

Desakan yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan agar pelaku bisnis lebih 

transparan di dalam menjalankan usaha dapat mengubah orientasi perusahaan 

dari sekedar melaporkan berbagai aktivitas yang bagus yang dilakukan oleh 

perusahaan. tanggung jawab perusahaan pada hakekatnya baru berkaitan dengan 

bagaimana bisnis melakukan berbagai aktivitas yang benar. tetapi konsep 

transparansi dan akuntabilitas berkaitan dengan bagaimana perusahaan bisa 

memastikan bahwa mereka melakukan hal yang benar dan menyampaikan 

berbagai aspek positif dan negatif yang dilakukan perusahaan dalam melakukan 

bisnis. 

Pelembagaan CSR (The insitutionalisation of CSR) 

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara telah melakukan kelembagaan 

CSR melalui pembuatan hukum, standar standar dan pedoman yang mendorong 

perusahaan untuk melaksanakan berbagai aktivitas CSR. 

Pelibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement) 

Beberapa tahun kedepan perusahaan semakin dituntut untuk memperhatikan 

kepentingan dari berbagai para pemangku kepentingan dalam keputusan dan 

pengelolaan perusahaan. hal ini berarti perusahaan harus mampu memahami 

Bagaimana cara pandang para pemangku kepentingan terhadap berbagai isu 

yang berkaitan dengan keputusan yang akan dibuat perusahaan dan 

memperhitungkan pertimbangan akan adanya kepentingan para pemangku 

kepentingan dalam keputusan yang akan dibuat perusahaan. 

Hak - Hak Tenaga Kerja Sebagai Hak Asasi ,Manusia (Labour Rights as 

Human Rights) 

Isu yang berkaitan dengan tenaga kerja tidak pernah berlaku bahkan semakin 

menguat dalam beberapa tahun terakhir. saat ini semakin muncul tuntutan atas 

pemenuhan hak-hak tenaga kerja oleh perusahaan sebagai bagian dari hak asasi 

manusia. hal ini Suatu pengakuan bahwa para pekerja memiliki hak asasi 

manusia dan harus diperlakukan secara terhormat.  

 



Investasi Komunitas (Community Investment) 

Kegiatan CSR perusahaan telah mengalami perubahan dari aktivitas filantropi 

menjadi aktivitas investasi komunitas Yang lebih efektif dalam beberapa dekade 

ke depan. hal ini berarti bahwa donasi ke berbagai badan amal dalam beberapa 

dekade kedepan akan mengalami penurunan dibanding jumlah pengeluaran 

perusahaan yang diperuntukkan bagi investasi komunitas yang lebih strategis. 

Rantai Pasokan dan Keamanan (Supply Chain and Product Safety) 

Perhatian terhadap rantai pasokan semakin berkembang dengan diikuti perhatian 

dari berbagai pemangku kepentingan terhadap masih banyak adanya praktik 

pengupahan tenaga kerja di bawah standar  dan isu mengenai produk. hal ini 

berarti bahwa  di masa mendatang kemitraan antara perusahan dengan pemasok 

akan lebih ditekankan dengan kepercyaan untuk memperoleh  pasokan barang 

dari pemasok yang tidak melakukan pembayaran tenaga kerja di bawah standar 

dan memperhatikan keamanan produk. dengan demikian perusahaan besar yang 

memiliki nilai-nilai CSR akan lebih disukai dibanding perusahaan lainnya 

Usaha Usaha Berorientasi Sosial (Social Enterprise) 

Perusahaan yang berorientasi sosial akan menjadi modal organisasi baru yang 

penting di masa mendatang. perpaduan antara bisnis dengan modal lembaga 

swadaya masyarakat akan menghasilkan perusahaan yang bisa bertahan dalam 

jangka panjang Karena mereka lebih dapat menyesuaikan kegiatan usahanya 

dengan tuntutan pasar dan tidak semata-mata menggantungkan kelangsungan 

organisasi pada sumbangan. 

Pengentasan Kemiskinan (Poverty Alleviation ) 

Peran sektor swasta dalam pengurangan kemiskinan sangatlah penting. hal ini 

khususnya sangat relevan untuk wilayah Asia Pasifik di mana Masih banyak 

kelompok masyarakat yang tidak memperoleh manfaat memadai dari adanya 

pertumbuhan ekonomi,  padahal pertumbuhan ekonomi di wilayah lain dapat 

mengurangi kemiskinan. kelompok penduduk yang sangat miskin cenderung 

memiliki sumber daya yang sedikit, keahlian yang rendah dan memiliki peluang 

yang sangat kecil untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi 

Perebutan Tenaga Kerja Berbakat (The Battle for Talent) 

Perebutan Tenaga kerja berbakat akan menjadi isu sumber daya manusia yang 

besar dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun ke depan. merekrut dan 

mempertahankan sumber daya manusia yang mampu melakukan pekerjaan 

dengan sangat baik telah menjadi masalah bagi berbagai perusahaan dan 

nampaknya semakin meningkat dari waktu ke waktu. 

Permasalahan ini akan semakin menjadi-jadi karena generasi muda saat 

ini  kurang tertarik dengan struktur karir tradisional dan lebih memilih mengisi 

hidupnya dengan sejumlah pengalaman yang menantang. hal ini berarti mereka 

akan lebih tertarik untuk pindah bekerja dan memiliki karir beragam. dengan 

demikian untuk menarik sumber daya manusia berbakat dan memerlukan cara 

berpikir yang baru dan perusahaan harus melakukan pengaturan sumber daya 

manusia yang lebih fleksibel bila perusahaan ingin mempertahankan sumber 

daya berapakah yang dimiliki saat ini secara efektif 
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PERUSAHAAN DAN UNSUR - UNSURNYA 

 Pengertian Perusahaan Usaha dan Pengusaha 

Menurut undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan 

pasal 1 huruf b (Muhammad,  2002 : 8) yang dimaksud dengan perusahaan 

adalah “ setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat 

tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam 

wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. 

Definisi peeusahan terdapat dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang 

Kamar Dagang dan industri pasal 1 huruf C I(Salam, 2001 :118  ) yaitu, “setiap 

bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-

menerus yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah 

Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”. sedangkan 

yang dimaksud dengan usaha dalam pasal 1 undang-undang Nomor 3 tahun 

1982 tentang wajib daftar perusahaan adalah, “ Setiap tindakan perbuatan atau 

kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap 

pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”. adapun yang 

dimaksud dengan pengusaha adalah “ setiap orang perseorangan atau 

persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan ”. 

Unsur - unsur Perusahaan 

Menurut Muhammad perusahaan memiliki tiga unsur pokok yaitu bentuk usaha 

dan jenis usaha 

Bentuk Usaha 

Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah 

penggerak setiap jenis usaha.bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan dapat 

berupa perusahaan perseorangan persekutuan dan badan hukum yang didirikan, 

bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. bentuk usaha ini 

dalam bahasa Inggris disebut company atau Corporation 

Jenis Usaha atau Lapangan Usaha 

Jenis atau lapangan usaha merupakan kegiatan dalam bidang perekonomian 

yang mencakup perindustrian, Perdagangan, jasa, pembiayaan yang dijalankan 

oleh badan usaha secara terus-menerus. lapangan usaha secara detail dapat 

dilihat pada KBLI 2009. 

Badan Usaha  

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian 

mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti perusahaan dagang (PD), Firma (Fa), 

persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT ), perusahaan umum 

(perum), perusahaan perseroan (Persero) dan koperasi 

 

 



 

 

Kegiatan Dalam Bidang Perekonomian 

Setiap perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dalam berbagai bidang yang 

meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa dan pembiayaan (financing) 

Terus Menerus (Going Concern) 

Kegiatan perusahaan harus dilakukan secara terus-menerus artinya kegiatan 

perusahaan harus dijadikan sebagai mata pencaharian dan bukan kegiatan yang 

bersifat insidental 

Bersifat Tetap 

Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau tidak berganti dalam waktu 

singkat. Apabila terjadi pergantian kegiatan usaha, apakah pergantian kegiatan 

usaha tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lama. jangka waktu pendirian 

usaha tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha, 

misalnya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. 

Terang-terangan 

Artinya ditunjukkan dan diketahui oleh umum dapat berhubungan dengan pihak 

lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. 

Bentuk terang - terangan  ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, 

surat izin usaha, surat izin tempat usaha dan pendaftaran perusahaan. 

Keuntungan atau Laba 

Salah satu bentuk perusahaan yang terpenting adalah bahwa perusahaan 

didirikan untuk memperoleh keuntungan (profit). Profit menunjukan nilai lebih 

yang diperoleh dari modal yang diusahakan yaitu berupa Selisih dari total 

pendapatan yang melebihi total biaya . 

Pengusaha, Pemimpin Perusahaan dan Pembantu Pengusaha 

Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh orang 

lain menjalankan perusahaan. pengusaha mengeluarkan sejumlah modal yang 

digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. dalam hal ini terdapat 3 kategori 

pengusaha (1) pengusaha yang bekerja sendiri (2) Pengusaha yang bekerja 

dengan bantuan pekerja, dan (3) pengusaha yang memberi kuasa kepada orang 

lain untuk menjalankan perusahaan. 

Pemimpin Perusahaan  adalah orang yang Diberi Kuasa oleh penguasa untuk 

menjalankan perusahaan atas nama pengusaha. Pemimpin perusahaan berfungsi 

sebagai wakil pengusaha dan berkuasa dalam hal yang berkenaan dengan 

pengelolaan perusahaan yang dipimpinnya. 

Pembantu Pengusaha adalah setiap orang yang melakukan perbuatan 

membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan memperoleh 

upah. pemimpin perusahaan tidak termasuk dalam pembantu pengusaha karena 

ia memperoleh kuasa menjalankan perusahaan menggantikan kedudukan 

pengusaha. orang-orang yang termasuk ke dalam kategori pembantu pengusaha 



atau pembantu pemimpin perusahaan adalah para manajer, pekerja, karyawan, 

dan buruh.  

 

PERUSAHAAN PERSEORANGAN DAN PERUSAHAAN BERBADAN 

USAHA TIDAK BERBADAN HUKUM 

Perusahaan Perseorangan / Perusahaan Dagang 

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki 

oleh pengusaha perseorangan. pendirian perusahaan perseorangan tidak diatur 

dalam KUH dagang, tetapi pengertian perusahaan perseorangan dapat mengacu 

pada pasal 6 dan pasal 18 KUH dagang. pendirian perusahaan perseorangan 

tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang pengusaha 

saja. perusahaan perseorangan dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu usaha 

perseorangan berizin dan usaha perseorangan tidak berizin. 

1. Usaha Perseorangan berizin 

Usaha perseorangan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah 

perusahaan perorangan yang memiliki izin operasional dari departemen 

teknis. misalnya apabila perusahaan perseorangan Bergerak dalam 

bidang perdagangan, maka perusahaan tersebut dapat memiliki izin 

seperti tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) membuat surat izin 

usaha perdagangan (SIUP) atau pengusaha pertambangan perorangan 

yang memiliki surat izin Pertambangan daerah (SIPD) yang dikeluarkan 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

2. Usaha Perorangan yang Tidak Berizin 

Usaha perorangan yang tidak memiliki izin ini misalnya usaha 

perseorangan yang dilakukan para pedagang kaki lima, toko barang 

kelontong, pedagang eceran kecil dan lain-lain. 

Perusahaan Berbadan Usaha dan Tidak Berbadan Hukum 

Perusahaan persekutuan namun tidak berbadan hukum adalah perusahaan 

swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara 

kerjasama tetapi tidak termasuk dalam kategori badan usaha yang berbadan 

hukum. termasuk ke dalam kelompok perusahaan ini adalah Firma dan 

persekutuan komanditer (CV) 

1. Firma 

Persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan 

dengan nama bersama. persekutuan perdata adalah perjanjian dengan 

mana dua orang atau lebih mengingatkan diri untuk menyetorkan suatu 

kepada persekutuan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau 

keuntungan. pendirian pengaturan dan  pembubaran Firma diatur di 

dalam Kitab undang-undang hukum dagang (KUH Dagang) .Firma harus 

didirikan dengan akta otentik yang tepat di hadapan notaris. akta 

pendirian Firma harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri 

yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Firman yang 

bersangkutan. setelah itu akta pendirian harus diumumkan dalam berita 

negara atau tambahan berita negara. tetapi karena Firma bukan 

merupakan badan hukum maka akta pendirian firma tidak memerlukan 



pengesahan dari Kementerian Hukum dan hak asasi manusia. 

berakhirnya Firma 

Firma berakhir apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran 

dasar telah berakhir.Selain itu menurut pasal 26 dan pasal 31 KUH 

dagang Firma juga dapat bubar sebelum berakhir jangka waktu yang 

ditetapkan dalam anggaran dasar akibat pengunduran diri atau 

pemberhentian sekutu 

2. Persekutuan komanditer ( CV) 

Firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. 

persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu yaitu sekutu 

komplementer dan sekutu komanditer.  

a.  sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang menjadi 

pengurus persekutuan. pada sebuah persekutuan komanditer 

hanya sekutu komplementer yang dapat melakukan hubungan 

hukum dengan pihak ketiga. Selain itu menurut pasal 18 KUH 

dagang, sekutu komplementer memiliki tanggung jawab yang 

tidak terbatas terhadap kerugian yang diderita Cv. artinya apabila 

kekayaan CV tidak dapat memenuhi kewajiban yang timbul 

akibat kerugian, maka kekayaan pribadi sekutu komplementer 

dapat digunakan untuk menutupi kewajiban tersebut 

b.  sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan 

uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan 

dan tidak tercampur dalam pengurusan ataupun penguasaan 

persekutuan. kewajiban sekutu komanditer hanya sebatas jumlah 

setoran modal yang dimasukkan ke dalam CV dan apabila CV 

mengalami kerugian, maka kekayaan pribadi sekutu komanditer 

tidak dapat digunakan untuk menutupi kewajiban kepada pihak 

ketiga 

karena CV pada dasarnya adalah firma yang memiliki sekutu 

komanditer, maka pasal 22 KUH dagang dapat diperlukan dalam 

pendirian CV. persekutuan komanditer bukan merupakan badan hukum, 

karena sebagaimana halnya  Firma, akta pendirian CV tidak memerlukan 

pengesahan Menteri Hukum dan HAM. 

berakhirnya CV 

berakhirnya CV diatur dalam pasal 31 KUH dagang yaitu sebagai 

berikut: (1) berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran 

dasar (2) pengunduran diri atau pemberhentian sekutu  (3) akibat 

perubahan anggaran dasar di mana perubahan anggaran dasar ini 

mempengaruhi kepentingan pihak ketiga terhadap CV 

 

PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM 

Badan Hukum adalah organisasi atau badan yang diwujudkan oleh hukum 

sebagai pembawa hak dan kewajiban seperti halnya manusia. oleh karena itu 

maka badan hukum dapat mempunyai kekayaan sendiri, utang piutang sendiri, 

dapat digugat dan dapat menggugat.  



Dapat melakukan perbuatan hukum setelah akta pendirian badan hukum 

tersebut mendapat pengesahan dari pemerintah. Demikian perseroan terbatas 

memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya memperoleh 

pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.  

Jenis perusahaan yang termasuk kedalam kelompok perusahaan 

berbadan hukum adalah: 

• Perseroan terbatas 

•  perusahaan jawatan 

•  perusahaan umum 

•  perusahaan perseroan 

•  perusahaan daerah 

•   koperasi 

•    yayasan 

Perseroan Terbatas (PT) 

Yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah” badan hukum yang 

merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan 

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT serta peraturan 

pelaksanaannya”. 

Perseroan terbatas merupakan badan hukum karena akta pendirian 

perusahaan harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan 

HAM. Selain itu terdapat pemisahan kekayaan antara kekayaan pribadi para 

pemegang saham dengan bagian kekayaan yang disetorkan ke perseroan dalam 

bentuk setoran saham. 

Para pemegang saham dalam perseroan memiliki kewajiban yang 

terbatas terhadap pihak ketiga,  apabila perusahaan mengalami likuidasi dan 

masih memiliki kewajiban kepada pihak ketiga. Para pemegang saham hanya 

memiliki kewajiban sebesar nilai saham yang telah disetorkan ke perseroan  

Unsur-unsur Perseroan Terbatas 

ORGANISASI YANG TERATUR sebagai organisasi yang teratur persyaratan 

mempunyai organ yang terdiri dari rapat umum pemegang saham (RUPS), 

direksi dan komisaris 

KEKAYAAN SENDIRI perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal 

yang disetor para pemegang saham. modal perseroan dapat dibagi ke dalam tiga 

kelompok yaitu modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor 

• Modal dasar merupakan jumlah keseluruhan modal dalam bentuk saham 

dari suatu perseroan terbatas. pasal 32 undang-undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang perseroan terbatas ( selanjutnya disingkay UU PT) jumlah 

modal dasar suatu perseroan minimal Rp50.000.000 (50 juta rupiah). 

kecuali untuk usaha usaha tertentu yang mempersyaratkan modal dasar 

di atas Rp50.000.000 (50 juta rupiah) misalnya pendiri usaha Bank 

•  modal yang ditempatkan merupakan sejumlah modal tertentu yang 

disanggupi oleh para pendiri perseroan terbatas untuk disetorkan ke 



dalam perusahaan atau perseroan .menurut pasal 33 UU PT, modal yang 

ditempatkan minimal sebesar 25% dari seluruh jumlah modal dasar 

• modal yang disetor merupakan modal yang disetor oleh para pendiri 

perseroan terbatas.Menurut pasal 33 UU PT jumlah minimum modal 

yang disetor adalah sebesar 20% dari modal yang ditempatkan 

 MELAKUKAN HUBUNGAN HUKUM SENDIRI 

Status badan hukum perseroan diperoleh setelah akta pendirian Perseroan 

disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. sebagai badan hukum perseroan 

melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh 

direksi. mengenai sejauh mana tanggung jawab direksi terhadap pihak ketiga hal 

tersebut tergantung pada proses pendirian suatu perusahaan terbatas yakni: 

• Sebelum akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, 

para pendiri bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan-tindakan 

perseroan terbatas tersebut 

•  setelah akta pendirian disahkan namun belum diumumkan dalam berita 

negara RI, dewan direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng 

atas tindakan-tindakan perseroan terbatas tersebut 

•  setelah akta pendirian diumumkan dalam berita negara RI, maka 

perseroan terbatas tersebut yang akan bertanggung jawab atas seluruh 

tindakannya 

MEMPUNYAI TUJUAN SENDIRI tujuan perseroan ditentukan dalam 

anggaran dasar perseroan, di mana tujuan utama perseroan adalah memberi 

keuntungan atau laba 

Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas 

Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mendirikan badan usaha 

berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah sebagai berikut: 

PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN DIMUKA NOTARIS para pemegang 

saham perseroan yang akan mendirikan PT secara bersama-sama menghadap 

notaris dengan membawa rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

serta Buktikan identitas diri yang sedang berlaku 

PENGESAHAN OLEH MENTERI HUKUM DAN HAM setelah 

memperoleh akta pendirian Perseroan yang tiba-tiba ke notaris selanjutnya akta 

pendirian tersebut dimainkan secara tertulis pengesahannya oleh menteri 

kehakiman 

PENDAFTARAN PERSEROAN Langkah ketiga adalah pendaftaran 

perseroan. direksi perseroan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan akta 

pendirian beserta pemgesahan Menteri Hukum dan HAM.pendaftaran wajib 

dilakukan dalam waktu 30 hari setelah pengesahan dan persetujuan Menteri 

Hukum dan HAM diberikan. pendaftaran perusahaan dilakukan di kepaniteraan 

pengadilan negeri yang wilayah kerjanya meliputi tempat perseroan didirikan 

PENGUMUMAN DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA langkah 

keempat adalah pengumuman dalam tambahan berita negara. menurut ketentuan 

pasal 30 UU Nomor 40 tentang perseroan terbatas, perseroan yang telah didaftar 

diumumkan dalam tambahan berita negara. 



 

 

 

 

Organ (perangkat organisasi) Perseroan Terbatas 

Rapat umum pemegang saham(RUPS) adalah organ PT yang mempunyai 

wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan komisaris dalam 

batas yang ditentukan dalam undang-undang PT dan anggaran dasar PT .RUPS 

terdiri dari RUPS tahunan yang diadakan paling lambat 6 bulan setelah tahun 

buku dan RUPS lainnya yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan 

kebutuhan. direksi adalah organ PT yang bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT serta mewakili PT baik 

didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 

komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan Secara umum 

serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan 

Akuisisi, Penggabungan, dan Peleburan Perseroan Terbatas 

AKUISISI PERSEROAN TERBATAS di dalam pasal 1 ayat 11 undang-

undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peraturan 

pelaksanaannya itu Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 digunakan 

istilah pengambilalihansebagai Padanan kata akuisisi, di mana pengambilalihan 

didefinisikan sebagai “ perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau 

orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang 

mengakibatkan beralihnya pengendalian atas persoalan tersebut” 

PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS berlainan dengan akuisisi 

yang masih tetap mempertahankan perusahaan yang ada, penggabungan 

perseroan (merger) justru memperkecil jumlah perusahaan, tetapi memperbesar 

kekuasaan, kemampuan finansial dan strategi perusahaan. Dalam kegiatan 

penggabungan, salah satu badan usaha tetap berdiri Sedangkan yang lainnya 

bubar karena bergabung dengan pada usaha yang masih ada. 

PELEBURAN PERSEROAN TERBATAS terjadi apabila dua atau lebih 

perseroan yang bergabung meleburkan diri membentuk perseroan baru, 

sedangkan perseroan yang lama bubar 

Istilah peleburan digunakan dalam undang-undang PT sedangkan dalam 

undang-undang nomor 7 Tahun 1995 tentang perbankan, digunakan istilah 

konsolidasi. Peleburan perseroan memiliki tujuan antara lain: 

•  memperbesar jumlah modal 

•   memperbesar sinegri perseroan\ 

•  menyelamatkan kelangsungan produksia  

•  mengamankan jalur distribusi 

•  mengurangi pesaing dan mampu bersaing secara monopolistik 

 salah satu contoh konsolidasi adalah peleburan bank-bank pemerintah yang 

terdiri dari bank ekspor impor, Bank bumi daya,Bank Pembangunan Indonesia, 

dan bank Dagang Negara menjadi Bank BRI 



Berakhirnya perseroan terbatas 

 menurut UU perseroan terbatas, perseroan bubar karena (1) keputusan rapat 

umum pemegang saham (2) karena jangka waktu berdirinya perserikatan sudah 

berakhir (3) keputusan Pengadilan negri. Pengadilan Negeri dapat 

membubarkan perseroan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 

•  permohonan Kejaksaan karena melanggar kepentingan umum 

•  mana satu orang pemegang saham atau lebih yang diwakili paling 

sedikit 1 per 10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang 

sah 

•  permohonan Kreditur karena perseroan tidak mampu membayar 

utangnya Setelah dinyatakan pailit atau kekayaan perseroan tidak cukup 

untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut 

•  permohonan pihak berkepentingan karena adanya cacat hukum dalam 

akta pendirian Perseroan 

 

klasifikasi Perseroan Terbatas 

 perseroan terbatas selanjutnya dapat diklasifikasikan kepada beberapa jenis 

sebagai berikut 

KLASIFIKASI PERSEROAN TERBATAS ATAS DASAR 

DIPERJUALBELIKANNYA SAHAM DI BURSA EFEK berdasarkan dijual 

atau tidaknya saham perseroan di Bursa Efek, perseroan terbatas dapat dibagi 

kedalam dua jenis, yaitu perseroan terbatas tertutup dan Perseroan Terbatas 

terbuka. Perseroan terbatas tertutup adalah PT yang sahamnya tidak 

diperjualbelikan di Bursa Efek. Perseroan Terbatas terbuka adalah PT yang 

sahamnya sudah diperjualbelikan di Bursa Efek dan PT tersebut merupakan 

perusahaan yang sudah go publik. 

KLASIFIKASI PT BERDASARKAN PENANAMAN MODAL berdasarkan 

asal mula penanaman modal, PT dibagi kedalam dua kelompok yaitu PT PMDN 

dan PT PMA 

PT PMDN adalah PT yang dibentuk dalam rangka memenuhi undang-

undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. 

dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri di sini adalah perseorangan 

warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, 

atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik 

Indonesia. penanaman modal dalam negeri secara langsung dilakukan oleh 

pengusaha melalui perusahaan nasional baik itu milik swasta maupun BUMN. 

apabila perusahaan berbentuk PT, dalam rangka PMDN maka perusahaan 

tersebut 51% sahamnya harus dimiliki oleh negara atau swasta nasional.  

PT PMA adalah PT yang dibentuk dalam rangka memenuhi undang-

undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. 

berdasarkan pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, 

penanaman modal asing wajib dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas 

berdasarkan hukum Indonesia Dan berkedudukan di dalam wilayah negara 

Republik Indonesia, kecuali ditentukan oleh undang-undang.  



Modal asing yang dimaksud dalam UU PMA meliputi: 

• Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan 

devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk 

pembiayaan perusahaan di Indonesia 

•  alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik 

orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam 

wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak diberi dari kekayaan 

devisa Indonesia 

•  sebagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini 

diperkenalkan ditransfer tetapi digunakan untuk membiayai perusahaan 

di Indonesia 

KLASIFIKASI PT BERDASARKAN ADA TIDAKNYA KELOMPOK 

USAHA badan usaha berbadan hukum PT dapat membentuk kelompok usaha 

dalam bentuk holding Company. di dalam holding company tersebut terdapat 

anak-anak perusahaan yang dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori anak 

perusahaan, yaitu subsidiary Company ( anak perusahaan yang mayoritas 

sahamnya dimiliki perusahaan induk)  dan affiliated Company ( anak 

perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk) 

Perusahaan Jawatan (Perjan) 

Perusahaan jawatan adalah perusahaan negara Badan Usaha Milik Negara 

yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan 

menjadi bagian integral dari Departemen teknis. perusahaan negara ini lebih 

mengutamakan pelayanan umum Kendati tidak boleh melepaskan diri dari 

kaidah Efisiensi dan efektivitas usaha.  

pengelola perjan adalah pejabat dari suatu departemen yang bertanggung jawab 

langsung kepada direktur jenderal dari departemen bersangkutan.Status 

karyawan berjalan adalah sebagai pegawai negeri. perusahaan negara yang 

termasuk ke dalam kelompok ini misalnya perusahaan jawatan kereta api yang 

sekarang sudah berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia, perusahaan jawatan 

Pegadaian yang sudah berubah menjadi Perum Pegadaian. 

Perusahaan Umum ( Perum) 

Perusahaan Umum adalah perusahaan negara yang seluruh modalnya dimiliki 

negara dari kekayaan negara yang dipisahkan dan yang tidak terbagi atas saham-

saham. Perum adalah badan hukum. kedudukannya sebagai badan hukum 

diperoleh dengan berlakunya peraturan pemerintah tentang pendirian 

pendiriannya. lapangan usaha Perum tidak semata-mata melayani kepentingan 

umum atau memberi jasa sebagaimana lapangan usaha perjan, melainkan juga 

mempunyai sifat mencari keuntungan atau memupuk pendapatan. 

Persero 

Persero diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1998. Persero adalah 

perusahaan negara yang berbentuk perseroan terbatas di mana modal usaha 

negara dalam bentuk perseroan dapat mempunyai dua kemungkinan: (1) seluruh 

modal Persero dimiliki oleh negara (2) sebagai modal Persero (paling sedikit 

51%) dimiliki oleh negara dan sebagian modalnya dimiliki oleh swasta 



 

 

Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah (1) menyediakan barang dan jasa 

yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun 

internasional (2) memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan 

Adapun perbedaan Persero dengan PT terletak pada adanya saham pemerintah 

dalam kepemilikan usaha sehingga Persero tidak seluruhnya tunduk pada hukum 

perdata Melainkan juga harus tunduk pada hukum publik seperti yang 

menyangkut pertanggungjawaban keuangan Persero kepada pemerintah selaku 

pemilik modal maupun pengawasan terhadap keuangan negara yang ada pada 

Persero yang bersangkutan. 

Perusahaan Daerah 

Perusahaan Daerah adalah perusahaan perusahaan yang didirikan oleh 

pemerintah daerah badan usaha milik daerah BUMD baik pemerintah daerah 

tingkat 1 ( provinsi) ataupun pemerintah daerah tingkat 2 ( Kabupaten dan 

Kotamadya). perusahaan daerah diatur dengan undang-undang nomor 5 tahun 

1962 tentang perusahaan daerah dan modal perusahaan daerah seluruhnya atau 

sebagian besar dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 

 Menurut ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang perusahaan daerah, 

perusahaan daerah merupakan badan usaha pemberi jasa, penyelenggara 

kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. perusahaan daerah didirikan 

untuk ikut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan 

pembangunan ekonomi nasional pada umumnya guna memenuhi kebutuhan 

rakyat dengan menggunakan industrial dan kesenangan kerja dalam perusahaan. 

Koperasi 

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau 

badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai 

modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan 

bersama di bidang ekonomi, Social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip 

koperasi. sebagai badan usaha yang berbadan hukum, status badan hukum 

koperasi diperoleh setelah akta pendirian koperasi memperoleh pengesahan dari 

pemerintah. 

 Modal koperasi 

Menurut pasal 6 ayat 1 undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang 

perkoperasian, Modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat Modal 

koperasi sebagai modal awal, selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

hasil koperasi dapat berasal dari: 

1.  hibah 

2.  modal penyertaan 

3.  modal pinjaman yang berasal dari: 

a.  anggota 

b.  koperasi lainnya 

c.  bank dan lembaga keuangan lainnya 



d.  penerbitan obligasi dan surat utang lainnya 

e.  pemerintah dan pemerintah daerah 

4.  sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar 

atau ketentuan peraturan perundang-undangan 

 Cara Mendirikan Koperasi 

Cara mendirikan koperasi diatur dalam pasal 7 -  pasal 15 undang-undang nomor 

17 tahun 2012 tentang perkoperasian. dalam pasal-pasal tersebut diuraikan 

syarat-syarat, prosedur dan akibat hukum pendirian koperasi seperti diuraikan 

berikut ini: 

SYARAT PENDIRIAN KOPERASI berdasarkan pasal 7 undang-undang 

nomor 17 tahun 2012, pendirian koperasi dapat dibagi ke dalam dua kategori 

yakni pendirian koperasi primer dan koperasi sekunder. koperasi primer 

didirikan oleh paling sedikit 20 orang perseorangan dengan memisahkan 

sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. 

sedangkan koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit tiga koperasi primer. 

pendirian koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 7 dilakukan dengan akta 

pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia 

SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN para pendiri mengajukan surat 

pengesahan pendirian koperasi yang dilampiri dengan akta pendirian dan 

petikan berita acara rapat kepada Kepala Kantor Departemen koperasi, 

pengusaha kecil dan menengah bagi pembentukan koperasi primer dan sekunder 

yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang bertempat 

tinggal di wilayah yang bersangkutan atau kepada menteri koperasi,sekretaris 

jenderal bagi koperasi primer dan koperasi sekunder yang beranggotakan orang-

orang atau badan hukum koperasi yang bertempat tinggal beberapa provinsi 

PENGESAHAN DAN PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN pengesahan 

akta pendirian diberikan paling lama 3 bulan setelah diterimanya pemerintahan 

pengesahan. akta pendirian yang telah disahkan tersebut didaftarkan dalam 

daftar umum yang disediakan untuk keperluan itu di kantor pejabat dengan 

nomor pendaftaran data tanda tangan pengesahan pejabat. tanggal pengesahan 

akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi. Sejak tanggal 

pengesahan itu kekasih yang bersangkutan adalah badan hukum. 

PENGIRIMAN AKTA PENDIRIAN KEPADA PENDIRI akta pendirian 

yang bermaterai dikirimkan kepada para pendiri untuk dipergunakan sebagai 

mestinya. akta pendirian yang tidak bermaterai disimpan di kantor pejabat. 

PENGUMUMAN DALAM BERITA NEGARA setiap akta pendirian yang 

sudah disahkan diumumkan oleh pejabat dengan menempatkannya dalam berita 

negara. 

Perangkat Organisasi Koperasi 

Perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat anggota, pengurus koperasi dan 

pengawas. Rapat anggota tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi 

dalam koperasi. RAT diadakan paling sedikit sekali dalam setahun .pengurus 

koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam RAT. pengurus koperasi 



merupakan pemegang kuasa RAT dan memiliki jasa jabatan paling lama 5 tahun. 

Pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota 

 

Jenis Organisasi dan Lapangan Usaha Koperasi 

Koperasi dapat digolongkan ke dalam dua bentuk yaitu koperasi primer dan 

koperasi sekunder. koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan 

beranggotakan orang-seorang. sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi 

yang didirikan dan merupakan badan hukum koperasi. jenis koperasi 

sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut terdiri dari: 

•  koperasi konsumen 

•  koperasi produsen 

•  koperasi jasa 

•  koperasi simpan pinjam 

Pembubaran Koperasi 

Menurut pasal 102 undang-undang nomor 17 tentang perkoperasian, 

pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan: 

•  keputusan rapat anggota 

•  jangka waktu berdirinya telah berakhir 

•  keputusan menteri 

 tuntutan pembubaran koperasi oleh Rapat anggota diberlakukan secara tertulis 

oleh kuasa Rapat anggota kepada Menteri dan semua kreditor. selanjutnya 

pembukaan koperasi dicatat dalam daftar umum koperasi 

Yayasan 

Pengertian dan Bidang Garapan Yayasan 

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan 

dan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial keagamaan dan 

kemanusiaan. Kegiatan Yayasan di bidang sosial mencakup penyelenggaraan 

pendidikan formal dan non formal, panti asuhan, panti jompo, panti wreda, 

rumah sakit, poliklinik, laboratorium, Pembina olahraga, penelitian di bidang 

ilmu pengetahuan dan studi banding. 

 Kegiatan Yayasan di bidang keagamaan mencangkup pendidikan sarana ibadah, 

mendirikan pondok pesantren dan madrasah, menerima dan menyalurkan zakat, 

infaq dan shodaqoh, meningkatkan pemahaman keagamaan,Melaksanakan syair 

agama dan studi banding keagamaan. 

Sedangkan Yayasan di bidang kemanusiaan mencangkup memberi bantuan 

kepada korban bencana alam, memberi bantuan kepada pengungsi akibat 

perang, memberi bantuan kepada tunawisma, fakir miskin dan gelandangan, 

mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka, 

memberikan perlindungan konsumen dan melestarikan lingkungan hidup. 

Cara Pendirian Yayasan 

Yayasan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta 

kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal yayasan. pendirian Yayasan 



dilakukan dengan akta notaris. sebagai badan hukum, status badan hukum 

Yayasan diperoleh setelah akta pendirian Yayasan mendapat pengesahan dari 

Menteri Kehakiman dan hak asasi manusia. 

Organ Yayasan 

Organ Yayasan terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas. Pembina adalah 

organ yayasan yang memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada 

pengurus atau pengawas oleh undang-undang atau anggaran dasar yayasan. 

misalnya Pembina bisa mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus. 

pengurus adalah organ yayasan yang melakukan pengurusan yayasan. pengurus 

tidak boleh merangkap menjadi pembina dan pengawas. Pengawas adalah organ 

yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada 

pengurus dalam menjalankan Kegiatan Yayasan. 

Berakhirnya Yayasan 

Pembubaran Yayasan sebagai badan hukum menurut disebabkan oleh 

1.  berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar 

2.  tujuan yayasan telah tercapai 

3.  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

 Yayasan Sebagai Badan Usaha 

Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang 

bersifat prospektif dengan seluruh pernyataan tersebut paling banyak 2 5% dari 

seluruh Nilai kekayaan yayasan 
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PENGERTIAN KEWIRAUSAHAAN 

Karakteristik Wirausaha 

 karakteristik wirausahawan mencakup : 

•  kreativitas dan inovasi 

•  pengumpulan sumber daya dan pendirian suatu organisasi ekonomi 

•  mencari keuntungan dan pertumbuhan usaha dengan dibayangi resiko 

dan ketidakpastian 

Kreativitas dan Inovasi 

Daya cipta atau kreativitas menurut zimmerer merupakan kemampuan untuk 

mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam 

memecahkan berbagai persoalan dan Memanfaatkan peluang. 



Sedangkan inovasi adalah kemampuan yang dimiliki seorang wirausahawan 

untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan 

dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. inovasi yang 

dapat diciptakan dan diterapkan oleh seorang wirausahawan sebagaimana yang 

dikemukakan oleh schumpeter dapat mencakup: 

PENAWARAN PRODUL ATAU JASA BARUTirto Utomo pendiri Aqua 

menghadirkan produk air minum dalam kemasan di Indonesia. ide membuat air 

minum  dalam kemasan tersebut muncul setelah salah seorang rekan bisnisnya 

besaran diare akibat meminum air yang tidak higienis sesaat setelah mereka 

bermain tenis di Rawamangun. pada saat itu air minum dalam kemasan 

merupakan produk baru yang ditawarkan kepada konsumen di Indonesia 

PENGGUNAAN METODE ATAU TEKNOLOGI BARU Microsoft 

menghabiskan dana yang sangat besar setiap tahunnya untuk mengembangkan 

teknologi baru di bidang komputer sehingga program Windows senantiasa 

memiliki keunggulan dibandingkan program-program pesaing. 

PENCIPTAAN PASAR SASARAN YANG BARU para pengusaha penyalur 

jasa tenaga kerja Indonesia melihat peluang pengiriman jasa tenaga kerja 

profesional dibidang pembangunan infrastruktur dan tenaga medis, segera 

setelah pasukan multinasional memenangkan peperangan dan berhasil mengusir 

pasukan Irak yang melakukan invasi ke Kuwait. 

PENGUNAAN SUMBER PASOKAN BAHAN BAKU DAN SUMBER 

DAYA LAINYA YANG BARU salah satu sumber daya manajemen yang dapat 

memberikan kontribusi terhadap kemampuan bersaing perusahaan adalah 

sumber daya manusia. untuk mendapatkan keuntungan kompetitif dari sisi biaya 

tenaga kerja, perusahaan multinasional seperti Toyota mendirikan pabrik 

perakitan mobil di negara-negara yang memiliki upah tenaga kerja yang relatif 

murah. 

PENCIPTAAN BENTUK ORGANISASI INDUSTRI YANG BARU 

organisasi industri yang baru dapat dibentuk diantaranya melalui pelaksanaan 

merger untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan dan mempertinggi 

kinerja operasi perusahaan melalui penciptaan Sinergi di antara perusahaan yang 

melakukan merger. dengan melakukan kegiatan manajer yang menghasilkan 

bentuk organisasi baru,Wirausahawan berusaha mempertahankan eksistensi 

perusahaannya agar senantiasa mampu meraih laba dan dapat bersaing dengan 

perusahaan lainnya. 

Pengumpulan Sumber Daya dan Pendirian Suatu Organisasi Ekonomi 

Madame Currie merupakan salah seorang penemu terbesar di bidang 

riset tenaga atom Sepanjang Abad 20. meskipun Ia merupakan penuh besar tapi 

ia bukanlah seorang wirausahawan dilihat dari sudut pandang bisnis.  

Lalu Apa yang membedakan wirausahawan dengan inovator? meskipun 

inovasi merupakan salah satu ciri wirausaha. perbedaan antara wirausaha dengan 

inovator terletak dalam hal perorganisasian sumber daya ekonomi. 

Wirausahawan membentuk atau menggunakan organisasi ekonomi. 

istilah organisasi ekonomi berarti suatu organisasi si si yang bertujuan untuk 



melakukan alokasi sumber daya yang langka. organisasi ekonomi dapat 

mencakup perusahaan, unit bisnis dalam suatu grup perusahaan, maupun 

jaringan berbagai organisasi independen. dalam kaitan ini para wirausahawan 

melakukan pengumpulan sekaligus perorganisasian berbagai sumber daya 

seperti bahan baku, modal, peralatan dan manusia untuk dapat menghasilkan 

laba dan pertumbuhan kegiatan usaha.  

Mencari Keuntungan dan Pertumbuhan Usaha dengan Dibayangi Resiko 

dan Ketidakpastian 

Resiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan usaha. risiko 

lahir dari ketidakpastian mengenai Apa yang akan terjadi pada masa yang akan 

datang. sebagai contoh, pengusaha brownies kukus Amanda harus 

mengeluarkan modal kerja untuk membeli bahan baku brownies dengan harga 

tertentu yang relatif sudah pasti. tetapi pada saat ia akan menjual kembali 

brownies kukus tersebut, maka mulailah muncul unsur ketidakpastian. Karena 

pada saat ia akan menjual brownies tersebut, bisa saja muncul pesaing baru yang 

menawarkan brownies kukus yang lebih baik atau telah terjadi perubahan selera 

konsumen, yang menyebabkan konsumen sudah tidak tertarik lagi dengan 

mengkonsumsi brownies kukus Amanda. 

Dengan demikian para wirausahawan sebagai pelaku ekonomi yang 

rasional, pada dasarnya bukanlah semata-mata seorang pecinta resiko usaha. 

bahkan kalau bisa, para wirausaha pun akan berusaha untuk menghindari resiko. 

mereka harus menanggung resiko usaha, karena risiko tersebut semata-mata 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu aktivitas bisnis. meskipun 

dalam upaya meraih laba dan pertumbuhan usaha tersebut maka dibayang-

bayangi oleh resiko dan ketidakpastian. 

 

 CIRI – CIRI ENTREPREMEURIAL ( USAHA YANG 

DIKEMBANGKAN WIRAUSAHAWAN ) 

Dwi larso, salah seorang pengamat masalah kewirausahaan dari CIEL ITB, 

membagi wirausaha ke dalam dua kategori. 

1. pertama kategori necessity-based entrepeneur-yakniPara wirausaha yang 

melakukan aktivitas kegiatan usaha dengan tujuan utama untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu ciri utama dari entrepreneur atau 

wirausahawan yang termasuk ke dalam kategori ini adalah adanya 

kemandekan usaha ,dalam arti usaha yang mereka lakukan dari waktu ke 

waktu tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. para pedagang 

kaki lima dan pedagang eceran keliling termasuk kedalam jenis ini bila 

mereka tidak berusaha mengembangkan usahanya lebih lanjut menjadi 

usaha yang berskala besar. ini seringkali memperoleh sebutan sebagai 

wirausaha yang tahan banting dan bisa bertahan dalam kondisi ekonomi 

yang buruk sekalipun. wirausaha wirausaha ini ditengarai tetap dapat 

bertahan pada saat Indonesia diterpa krisis ekonomi. 

2. kategori wirausaha kedua adalah opportunity-based wirausahawan yang 

menjalankan usahanya berdasarkan peluang usaha dalam melakukan 



pengembangan usaha dengan menggunakan peluang usaha yang mereka 

miliki. 

Peranan Kewirausahaan dalam Pengembangan Usaha 

 kewirausahaan menurut samuelson merupakan salah satu faktor produksi 

seperti halnya modal, tanah, tenaga kerja yang sangat menentukan keunggulan 

bersaing perusahaan.  

Unsur yang diperlukan dalam pengembangan usaha 

 Siswono Yudo Husodo memandang kewirausahaan sebagai salah satu unsur 

penting bagi pengembangan perusahaan yang baik. menurutnya agar perusahaan 

dapat berkembang dengan baik maka perusahaan tersebut harus mempunyai 

beberapa unsur yaitu: 

INOVATOR perusahaan harus memiliki inovator yang mempunyai ide untuk 

mengembangkan perusahaan 

BUSINESSMAN perusahaan harus memiliki businessman yang mempunyai 

sense of business yang mampu menerjemahkan rencana inovasi menjadi hal 

yang nyata dan menghasilkan profit 

ENTREPRENEUR  perusahaan harus memiliki wirausahawan yang 

mempunyai jiwa kewirausahaan yang mampu menggerakkan dan 

mengorganisasikan agar menjadi kegiatan yang nyata 

MANAGER perusahaan harus memiliki manajer dengan keterampilan 

manajerial, yang memiliki kemampuan mengelola perusahaan agar perusahaan 

selalu berada dalam hubungan yang harmonis dengan para pemangku 

kepentingannya 

EXPERT perusahaan harus memiliki tenaga ahli yang mempunyai keahlian, 

yang mendalami bidang bidang tertentu agar perusahaan kuat dalam berbagai 

segi keahlian 

Pada umumnya sangatlah sulit untuk menemukan seorang wirausahawan 

yang juga memiliki managerial skill,Keahlian yang sangat mendalam dalam satu 

bidang tertentu, mampu mengelola berbagai sumber daya perusahaan secara 

sinkron dan lain-lain. sehingga untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut 

wirausahawan pada umumnya membutuhkan orang-orang dengan berbagai jenis 

keahlian untuk membantu mereka agar bisnis yang mereka jalankan tetap 

menguntungkan dan selalu berkembang. 

  Dengan demikian peran pertama yang dilakukan seorang wirausahawan 

dalam perkembangan bisnis pada umumnya, adalah sebagai pemilik ide usaha 

dan menerjemahkan ide-ide usaha tersebut menjadi suatu kenyataan 

Peran kedua yang dapat dilakukan seorang wirausaha dapat melakukan 

pengembangan bisnis adalah menunjang perkembangan ekonomi suatu negara. 

dunia usaha tidak akan berkembang dalam perekonomian yang statis karena 

perekonomian yang statis tidak memberikan insentif yang memadai bagi 

kreativitas maupun inovasi. tetapi bisnis akan berkembang pesat di sebuah 

negara yang ekonominya berkembang pesat 
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 TAHAP – TAHAP PENGEMBANGAN USAHA 

 Memiliki Ide Usaha 

Usaha apapun yang akan dikembangkan oleh wirausaha, pada mulanya berasal 

dari suatu ide usaha. ide usaha yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal 

dari berbagai sumber. ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan 

bisnis orang lain. selain melalui pengamatan terhadap keberhasilan usaha orang 

lain, ide usaha juga dapat timbul karena adanya sense of bussines yang kuat dari 

seorang wirausaha. 

Konsep Usaha 

Ide usaha merupakan gambaran yang kasar mengenai bisnis yang akan 

dikembangkan oleh seorang wirausahawan. pada tahap selanjutnya 

wirausahawan yang akan menerjemahkan ide usaha tersebut ke dalam konsep 

usaha yang merupakan Penerjemahan lebih lanjut ide usaha ke dalam bisnis 

yang lebih spesifik. 

Di dalam membuat konsep usaha, wirausahawan akan memperjelas ide 

usahanya dengan menjabarkan ide usaha tersebut kedalam dimensi yang relevan 

seperti: Siapakah yang menjadi target pasar untuk produk atau jasa yang 

dihasilkan, pasar sasaran mana yang dipilih dan produk apa yang harus dibuat 

untuk dipasarkan ke pasar sasaran tersebut, pada kisaran berapa produk tersebut 

akan dijual, Bagaimana cara menjangkau pasar yang dituju agar mereka tertarik 

untuk membeli produk yang ditawarkan seorang wirausaha, Selain itu di dalam 

konsep usaha juga akan diuraikan tempat usaha akan dijalankan, Siapa saja yang 

terlibat dalam tim manajemen usaha dan sumber daya manusia yang dilibatkan. 

Menghitung Kebutuhan Investasi 

Investasi merupakan aktivitas pembelian barang modal untuk menghasilkan 

Jumlah pendapatan. dengan demikian pada hakekatnya aktivitas bisnis 

merupakan kegiatan memancing uang dengan jumlah uang. berapa besar nilai 

investasi yang dibutuhkan akan sangat ditentukan oleh konsep usaha yang akan 

dijalankan dengan seorang wirausahawan. 

Studi Kelayakan Usaha 

Sebelum kegiatan investasi dilakukan, para wirausaha sangat disarankan untuk 

melakukan studi kelayakan usaha atas suatu konsep usaha yang akan dijalankan. 

studi kelayakan usaha harus dapat mengungkap sejumlah hal-hal penting yang 

akan menentukan apakah suatu usaha dapat berjalan dengan baik, dalam arti 

menghasilkan laba seperti yang diharapkan atau tidak. hal-hal yang penting 

tersebut misalnya: Apakah Bahan baku untuk kegiatan produksi tersebut tersedia 

dalam jumlah yang memadai dengan harga yang ekonomis, Apakah sumber 



daya manusia yang dimiliki saat ini memiliki keterampilan yang memadai untuk 

menjalankan usaha, Apakah produk yang dihasilkan perusahaan akan dapat 

bersaing dengan produk yang dihasilkan pesaing, apakah nilai arus kas yang 

dapat direalisasikan dari kegiatan proyek selama umur proyek yang telah 

ditetapkan lebih besar dibanding dengan nilai investasi yang dilakukan. 

Pengembangan Rencana Usaha 

Wirausahawan adalah orang yang melakukan penggunaan sumber daya 

ekonomi (uang, tenaga kerja, material dan lain - lain ) untuk memperoleh 

keuntungan. dengan demikian komponen utama dari perencanaan usaha yang 

akan dikembangkan oleh seorang wirausahaan adalah perhitungan laporan laba 

rugi proforma dari bisnis yang akan dijalankan. laporan laba rugi performa 

merupakan laporan laba rugi yang disusun berdasarkan perkiraan asumsi usaha 

yang akan terjadi di masa yang akan datang. laporan ini berbeda dengan laporan 

laba rugi, yang disusun menggunakan data data historis. 

Wirausahawan akan tergerak untuk menginvestasikan waktu, uangDan 

sumber daya lain yang bisa ia peroleh apabila bisnis yang akan dijalankan 

memberikan keuntungan. proyeksi laba rugi dalam bentuk laporan laba rugi 

proforma ini merupakan muara dari berbagai komponen perencanaan bisnis 

lainnya yaitu perencanaan bisnis yang bersifat operasional. 

Sedangkan biaya-biaya dalam suatu proyeksi laba rugi merupakan muara 

dari market coverage ( luas pasar sasaran yang ingin dicakup sehingga akan 

menentukan biaya distribusi), kualitas sumber daya manusia yang dikerjakan 

perusahaan ( Apakah karyawan yang diperlukan memerlukan pekerja yang 

memiliki keahlian atsu Pekerja Biasa) oleh wirausahaan tersebut. 

Perencanaan usaha belum lengkap tanpa disertai dengan proyeksi neraca 

atau neraca proforma. melalui penyusunan neraca proforma, seorang pengusaha 

akan memiliki gambaran awal beberapa besar modal yang harus disediakan 

untuk memulai usaha, Berapa besar utang yang harus diperoleh dan dari mana 

sumbernya. serta Bagaimana modal dan utang tersebut akan dibelanjakan dalam 

bentuk aset baik aset lancar maupun aset tetap.  

Laporan laba rugi proforma dan neraca proforma selanjutnya masih 

harus dilengkapi dengan proyeksi arus kas yang akan memberikan gambaran 

aliran kas masuk dan kas keluar sehingga dapat menghindarkan perusahaan dari 

kerugian usaha karena terjadinya kekurangan kas maupun kelebihan kas. 

Baik laporan laba rugi proforma, neraca proforma maupun proyeksi arus 

kas semuanya mengacu pada tujuan bisnis yang ingin dicapai oleh perusahaan 

yang telah diterjemahkan kan ke dalam bentuk perencanaan strategis, sehingga 

tujuan tujuan perusahaan dapat dinyatakan dalam satuan-satuan yang dapat 

diukur seperti jumlah penjualan, pertumbuhan penjualan, pangsa pasar dll. 

Dalam menyusun rencana usaha, para wirausahawan memiliki 

perbedaan yang mencolok dalam membuat rinciannya. ada wirausahawan yang 

membuat rencana usaha sedetail mungkin dengan mengumpulkan berbagai 

informasi relevan mengenai berbagai skenario usaha yang akan terjadi di masa 

yang akan datang. tetapi ada pula wirausahawan yang hanya membuat rencana 



usaha secara sederhana dengan hanya memperhatikan kecenderungan pacar 

yang terjadi saat ini. 

Selain perbedaan kedalaman materi perencanaan usaha, terdapat pula 

perbedaan dalam hal formalitas perencanaan usaha, Terdapat perencanaan usaha 

yang dilakukan secara tertulis sehingga dapat didokumentasikan dengan baik, 

ada pula perencanaan usaha yang tidak tertulis dan hanya berada “dalam kepala” 

wirausahawan itu sendiri . 

Implementasi Rencana Usaha dan Pengendalian Usaha 

Rencana usaha yang telah dibuat, baik secara rinci maupun secara global, 

tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya akan diimplemestasikan dalam 

pelaksanaa usaha. rencana usaha akan menjadi panduan bagi pelaksanaan usaha 

yang dilakukan seorang wirausahawan. 

Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausahawan 

akan mengarahkan berbagai sumber daya yang akan diperlakukan seperti modal, 

material dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha. 

Berdasarkan proses evaluasi dengan membandingkan hasil pelaksanaan 

usaha dengan target usaha yang telah dibuat dalam perencanaan usaha, seorang 

wirausahawan dapat mengetahui apakah bisnis yang dijalankan dapat mencapai 

target yang diinginkan atau tidak. 

Apakah usaha yang dijalankan bertambah maju, stagnan atau bahkan 

mengalami kemunduran? melalui pelaksanaan kegiatan usaha, seorang 

pengusaha juga akan memperoleh umpan balik yang dapat digunakan untuk 

melakukan berbagai perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan usaha, penetapan 

tujuan tujuan dan strategi strategi usaha yang baru dan melakukan berbagai 

tindakan koreksi. 

WIRAUSAHAWAN DAN USAHA KECIL  

Usaha kecil menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan keseharian 

masyarakat di Indonesia maupun di belahan dunia pada umumnya. konsumen 

Indonesia memperoleh produk kebutuhan sehari-hari dari warung dan toko yang 

ada di sekitar lingkungan rumahnya yang pada umumnya berbentuk usaha kecil. 

Mereka pun pergi ke salon untuk memotong rambut, atau aktivitas lainnya di 

salon-salon yang kebanyakan berbentuk usaha kecil. on pada saat mereka akan 

melakukan perbaikan motor atau mobil, perbaikan motor atau mobil itupun pada 

umumnya dikerjakan oleh bengkel yang berbentuk usaha kecil. dengan demikian 

usaha kecil sangat menunjang kemudahan hidup konsumen Indonesia dan 

berpengaruh sangat besar terhadap penciptaan lapangan kerja juga peningkatan 

pertumbuhan perekonomian suatu negara. 

 lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan usaha atau industri kecil? dalam 

undang-undang nomor 9/ 1995 pasal 5 tentang usaha kecil, Sebutkan beberapa 

kriteria usaha yang dapat dikelompokkan sebagai usaha kecil sebagai berikut: 

•  memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp2000.000.000 ( dua ratus 

juta rupiah ),tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

•  memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000 ( satu 

miliar rupiah) 



 

 

 

 

Selain kriteria tersebut di atas, terdapat beberapa kriteria tambahan yang pada 

umumnya melekat pada usaha kecil adalah sebagai berikut: 

•  pemilik perusahaan merangkap sebagai pengelola perusahaan 

• Modal perusahaan dibiayai oleh satu orang atau sekelompok orang 

•  pemilik dan karyawan bertempat tinggal tidak jauh dari perusahaan 

•  ukuran perusahaan terhadap kecil Apabila dibandingkan dengan 

perusahaan lain dalam industri yang sama ( ukuran perusahaan dapat 

dinyatakan dalam bentuk aset, jumlah karyawan, atau pemdapatan 

jualan) 

Usaha kecil dikembangkan oleh para wirausahawan, baik wirausahawan yang 

melalui usahanya dari awal maupun wirausahawan yang membeli usaha yang 

telah ada dan mengembangkannya lebih lanjut. 

Faktor-faktor Penyebab Keberhasilan Usaha Kecil 

Berbagai berbagai kekuatan yang melekat pada usaha kecil dapat memberikan 

kontribusi bagi keberhasilan usaha kecil. faktor-faktor Tersebut antara lain: 

Fleksibilitas Usaha 

Usaha kecil lebih fleksibel dibandingkan perusahaan besar. usaha kecil dapat 

melakukan perubahan rencana usaha lebih cepat dibandingkan perusahaan besar 

sehingga dapat memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan usaha 

secara lebih cepat. perusahaan besar yang memiliki lapisan birokrasi sangat 

banyak dan memberikan respon yang lebih lamban terhadap perubahan 

lingkungan perusahaan dibanding usaha kecil. 

Memiliki Perhatian yang Lebih Besar Terhadap Pelanggan dan Karyawan 

Pemilik usaha kecil memiliki banyak kontak langsung dengan pelanggan dan 

karyawan dibandingkan perusahaan besar . usaha kecil dapat memberikan 

respon lebih cepat terhadap perubahan selera pelanggan karena pengusaha kecil 

memiliki hubungan yang lebih intens dengan pelanggan. pengusaha kecil juga 

memiliki komunikasi langsung yang lebih banyak dengan para karyawannya 

dibanding perusahaan besar. 

Biaya Tetap Lebih Rendah 

Biaya tetap Adalah berbagai biaya yang perubahannya tidak proporsional 

dengan perubahan jumlah volume produksi. usaha kecil memiliki biaya tetap 

yang lebih rendah dibanding usaha besar, sehingga usaha kecil dapat 

menetapkan harga jual lebih rendah dibandingkan perusahaan besar. 

Pemilik Usaha Memiliki Motivasi Lebih Besar 

Pengelola usaha kecil pada umumnya merangkap sebagai pemilik usaha,mana 

mereka membentuk usaha dengan harapan dapat memperoleh keuntungan yang 

akan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. oleh sebab itu para pemilik usaha 

kecil memiliki motivasi lebih besar dalam menjalakanya dibandingkan dengan 



para manager di perusahaan besar yang pada umumnya bukan merupakan 

pemilik langsung perusahaan. 

 

Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Usaha Kecil 

 faktor-faktor tersebut antara lain: 

•  kecerobohan pemilik perusahaan yang tercermin dari perilaku usaha 

yang buruk, kesehatan yang buruk, masalah perkawinan. 

•  bencana seperti kebakaran, meninggalnya pemilik perusahaan dan lain-

lain 

•  penipuan seperti penggelapan uang perusahaan, pembuatan laporan 

palsu, perjanjian yang salah. 

•  faktor-faktor ekonomi seperti Tingginya tingkat bunga, kehilangan 

pangsa pasar. 

•  masalah penjualan seperti kemampuan bersaing yang lemah, masalah 

persediaan barang, yang lokasi usaha yang kurang baik 

•  masalah biaya seperti tingginya biaya operasional perusahaan 

dibandingkan pesaing, besarnya beban bunga yang harus dibayar 

perusahaan setiap bulan 

•  masalah yang ditimbulkan oleh pelanggan seperti masalah elektabilitas 

piutang, jumlah pelanggan yang terlalu kecil 

•  masalah yang berkaitan dengan permodalan seperti jumlah modal yang 

kurang memadai, adanya penarikan modal secara terus menerus 
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Pengertian Bisnis Internasional 

Bisnis Internasional merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa di 

luar batas negara perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi tujuan 

perusahaan. Perusahaan yang terlibat dalam aktivitas bisnis internasional 

mengalami evolusi dari perusahaan yang hanya melakukan aktivitas pemasaran 

nya di pasar domestik untuk kemudian melakukan perluasan pasar ke luar negeri 

dengan cara melakukan ekspor produknya ke luar negeri.  

Evolusi Pemasaran Perusahaan dalam Memasuki Bisnis Internasional 

perusahaan Global yang kita kenal saat ini pada awalnya merupakan 

perusahaan domestik yang telah melewati serangkaian Proses pemasaran. Pada 

saat perusahaan seperti coca-cola menjadi perusahaan domestik perusahaan 

tersebut hanya melakukan aktivitas perdagangan yang sangat terbatas di negara 

bagian. Secara perlahan perusahaan mulai menemukan peluang untuk 

melakukan kegiatan pemasaran ekspor. Bahkan bila evolusi ini berlanjut 



perusahaan tersebut akan mulai melakukan aktivitas internasional marketing 

bahkan Global marketing. 

 

Pemasaran Domestik 

Perusahaan pada awalnya melakukan aktivitas pemasaran produk 

perusahaan secara domestik di mana produktif dan dibacakan different country, 

yaitu negara tempat perusahaan berasal. Produk yang berorientasi etnosentris 

artinya produk tersebut dibuat tanpa memperhatikan perubahan yang terjadi di 

pasar global dan lebih dipengaruhi cara pandang domestik. 

Pemasaran Ekspor 

Perusahaan akan memasuki tahap kedua dari evaluasi pemasaran 

Internasional makalah produk perusahaan telah memperoleh permintaan dari 

pasar luar negeri sehingga perusahaan terdorong untuk melakukan aktivitas 

ekspor. Pada awalnya perusahaan banyak yang melakukan ekspor secara tidak 

langsung dengan menggunakan jasa perusahaan eksportir atau perusahaan 

trading karena Tingginya tingkat ketidakpastian dalam aktivitas perdagangan 

ekspor. 

Pemasaran Internasional 

Selanjutnya perusahaan memasuki tahap International marketing dengan 

melakukan pengembangan produk berdasarkan kebutuhan dan keinginan 

konsumen lokal. Perusahaan juga melakukan aktivitas komunikasi pemasaran 

baik dalam bentuk iklan maupun promosi yang disesuaikan dengan karakteristik 

konsumen lokal yang berada di berbagai negara tempat perusahaan memasarkan 

produknya . 

Pemasaran Multinasional 

Evolusi bisnis internasional dari sisi pemasaran mengalami evolusi lebih 

lanjut ke tahap regional marketing pada saat perusahaan mulai melakukan 

standarisasi produk untuk dipasarkan pada regional tertentu yang dapat 

dibedakan dari produk perusahaan yang dijual untuk regional pemasaran 

lainnya. Oleh karena itu produk yang dikembangkan pada tahap ini bersifat 

regiosentris artinya produk yang dibuat disesuaikan dengan karakteristik 

regional pemasaran produk.  

Pemasaran Global 

Perusahaan akan memasuki tahap revolusi Global marketing Pada saat 

perusahaan melakukan standarisasi produk yang dijual secara global tetapi 

produk tersebut masih memiliki variasi lokal yang disesuaikan dengan variasi 

lokasi dimana produk dipasarkan. Dengan demikian produk-produk yang dijual 

bersifat geosentrik artinya produk yang dikembangkan perusahaan sudah 

disesuaikan dengan selera konsumen secara global.  
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Evolusi Organisasi Perusahaan Dalam Memasuki Bisnis Internasional 

Sebelum menjadi sebuah Perusahaan global, perusahaan domestik pada 

umumnya akan mengalami evolusi kelompokkan organisasi. Pathak, bhagat, dan 

kashlak menggambarkan tujuan tahapan evaluasi kelembagaan organisasi 

perusahaan yang bergerak dari perusahaan domestik menjadi perusahaan global 

dimana evolusi yang terjadi memiliki tingkat kecepatan yang berbeda-beda 

antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lain.  

Tahap 1 : Foreign Inqury 

Pada tahap ini perusahaan memperoleh pesanan atas produk yang dihasilkan 

oleh perusahaan atau pelaku usaha dari luar negeri maupun dan eksportir 

domestik. 

Tahap 2 : Export Manager 

Bila kegiatan ekspor perusahaan berlanjut Dan perusahaan memperoleh laba 

dari kegiatan ekspor yang dilakukan Nya, maka hal tersebut dapat mendorong 

perusahaan untuk membentuk bagian organisasi dengan jumlah kecil sikap yang 

bertanggung jawab dalam hal pengelolaan aktivitas ekspor dan dipimpin oleh 

seorang manajer ekspor.  

Tahap 3 : Export Department and Direct Sales 

Bila kegiatan ekspor mengalami peningkatan secara terus-menerus dan tidak 

dapat dikelola lagi oleh unit kecil organisasi yang dipimpin seorang manajer 

ekspor, maka pada tahap selanjutnya perusahaan akan membentuk Departemen 

atau divisi tersendiri. Divisi ini melakukan penjualan secara langsung dan tidak 

lagi mengandalkan penggunaan jasa perusahaan eksportir domestik. Pada saat 

ini Departemen ekspor perusahaan akan melakukan penjualan secara langsung 

kepada importir luar negeri atau para pembeli produk perusahaan di luar negeri.  

Tahap 4 : Sales Branches and Subsidiares 

Perusahaan akan membentuk cabang perusahaan di luar negeri yang 

bertanggung jawab terhadap pengelolaan penjualan pada perusahaan di luar 

negeri bila ekspor perusahaan mengalami pertumbuhan yang signifikan di luar 

negeri. Cabang penjualan dipimpin oleh seorang manajer penjualan bertanggung 

jawab kepada perusahaan pusat. Secara bertahap cabang penjualan dapat 

berubah menjadi anak perusahaan di luar negeri yang bertanggung jawab 

terhadap pencapaian target penjualan dan laba perusahaan di luar negeri. 

Manajer yang memimpin anak perusahaan memiliki otonomi yang lebih besar 

dibandingkan manajer yang memimpin cabang penjualan.  

Tahap 5 : Assembly Abroad 



Perusahaan manufaktur yang telah memiliki anak perusahaan di luar negeri akan 

tertarik untuk membangun pabrik perakitan produk perusahaan di luar negeri 

Karena tiga alasan utama. Pertama, biaya pengiriman produk yang belum dirakit 

lebih murah dibandingkan produk yang Sudah dirakit. kedua. tarif masuk produk 

yang belum dirakit lebih murah. Ketiga, perusahaan perakitan di luar negeri bisa 

memperoleh upah tenaga kerja yang lebih murah.  

Tahap 6 : Production Abroad 

Pengalaman perusahaan sejak membentuk cabang penjualan di luar negeri 

sampai membangun pabrik perakitan di luar negeri hingga perusahaan sangat 

memahami potensi pasar luar negeri serta karakteristik produk yang diminta oleh 

konsumen luar negeri, maka perusahaan akan memasuki tahapan lebih lanjut 

dari evolusi kelembagaan bisnis internasional dengan golongan fasilitas 

produksi produk perusahaan di luar negeri . 

Tahap 7 : Integrations of Foreign Affiliates 

Pada tahap ini perusahaan parent company memutuskan untuk mengintegrasikan 

berbagai perusahaan aplikasi yang berada di berbagai negara menjadi suatu 

perusahaan multinasional. Perusahaan ini menjelaskan fungsi sebagai jaringan 

perusahaan global yang memungkinkan terjadinya pertukaran berbagai gagasan 

yang akan meningkatkan Inovasi dan kinerja sebagai anak perusahaan.  
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Bentuk – Bentuk Aktivitas Bisnis Internasional 

 

Berikut adalah berbagai jenis-jenis perdagangan internasional: 

 

1. Ekspor 

Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Contohnya, ketika 

Indonesia melakukan ekspor pakaian ke Amerika Serikat. Itu artinya Indonesia 

menjadi negara yang melakukan penjualan pakaian. Ada dua cara yang dapat 

dilakukan dalam melakukan ekspor: 1) Ekspor Biasa, dan 2) Ekspor Tanpa L/C. 

Apa beda keduanya? Perbedaannya terletak di penggunaan letter of credit sebagai 

alat pembayaran. Ekspor biasa adalah penjualan ke luar negeri dengan segala 

ketentuan yang berlaku, yang kemudian ditujukan ke pembeli menggunakan L/C. 

Sementara Ekspor Tanpa L/C bisa terjadi jika mendapat izin khusus dari 

departemen perdagangan. 

 

2. Impor 

Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Impor ini kebalikan dari 

ekspor. Artinya, jika Amerika Serikat membeli pakaian dari Indonesia, dapat 

dikatakan bahwa Amerika Serikat melakukan impor pakaian. 

https://blog.ruangguru.com/alat-pembayaran-internasional


 

3. Barter 

Merupakan transaksi dengan saling menukarkan barang satu sama lain. Barter 

dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai suatu barang, untuk kemudian 

dibayar kembali dengan barang yang memiliki nilai yang sesuai dan disepakati. 

 

4. Konsinyasi (Consignment) 

Kamu pernah lihat nggak ada ibu-ibu yang menitipkan kue untuk dijual di warung? 

Atau dalam skala lain, brand yang menitipkan bajunya untuk dijual di distro-

distro. Nah, transaksi dengan sistem “menitipkan barang” disebut dengan 

konsinyasi. 

Dalam lingkup internasional, barang-barang yang mau dijual “dititipkan” di pasar 

internasional dulu menunggu adanya pembeli. Penjualannya dapat dilakukan 

melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara dilelang. 

 

5. Package Deal 

Merupakan kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas 

pasar suatu produk. Sistem ini dilakukan dengan cara membuat perjanjian 

dagang (trade agreement) dengan suatu negara. Isi perjanjian tersebut berupa 

ketetapan jumlah barang yang akan diekspor ke negera lain atau diimpor ke negara 

tertentu 

 

6. Border Crossing 

Border Crossing adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling 

berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Tujuan perdagangan ini adalah 

untuk memudahkan penduduk yang berada di negara perbatasan agar lebih mudah 

dalam berbelanja. Perdagangan ini dapat terjadi dengan cara: 

 

7. Sea Border Crossing 

Perdagangan antarnegara yang melewati lintas batas laut. Sistem ini dilakukan 

oleh negara yang memiliki batas negara berupa laut dan dilakukan berdasarkan 

persetujuan dan ketentuan yang berlaku. 

 

8. Overland Border Crossing 

Perdagangan antarnegara yang melewati lintas batas darat. Sistem ini 

dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa daratan dan dilakukan 

berdasarkan persetujuan yang berlaku. 

 

Faktor – faktor yang Mendorong Perkembangan Bisnis Internasional 

 

Penguasaan Ilmu Pengetahuan & Teknologi 

Negara-negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas, 

dan tentunya efisien dibandingkan dengan negara yang lambat akan IPTEK-nya. 

Hal ini bisa terjadi karena pemanfaatan teknologi sangat menghemat biaya 

produksi dan mampu menghasilkan barang yang lebih banyak. Negara dengan 

teknologi yang lebih maju cenderung melakukan spesialisasi dalam memproduksi 

barang, sedangkan barang yang bukan produk sendiri akan dibeli dari negara lain. 



  

Perbedaan Kekayaan Sumber Daya Alam 

Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda- beda, sehingga 

perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam 

yang berbeda-beda pula. Pada dasarnya, sumber daya alam adalah faktor produksi 

negara. Oleh karena itu, setiap negara memiliki keanekaragaman kondisi produksi. 

  

Perbedaan Selera 

Selera ternyata dapat menimbulkan perdagangan Internasional. Terjadinya 

perbedaan kebudayaan, sistem politik, pandangan hidup, dan tatanan sosial 

menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas.  

  

Perbedaan Iklim 

Perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensi sumber 

daya alam. Akibatnya, tidak semua barang untuk memenuhi kebutuhan dapat 

dipenuhi sendiri oleh negara tersebut. Oleh karena itu, negara akan mengimpor dari 

negara lain. 

  

Keinginan Memperluas Pasar & Menambah Keuntungan 

Ada kalanya para produsen menjalankan produksinya dengan tidak 

maksimal karena takut mengakibatkan kelebihan produksi sehingga menyebabkan 

kerugian. Namun, beberapa produsen sengaja melakukan produksi besar-besaran 

untuk menambah keuntungan sehingga akan mendorong mereka untuk melakukan 

perdagangan Internasional. Hal ini merupakan penyebab timbulnya perdagangan 

internasional. 

  

Kelebihan atau Kekurangan Produk dalam Suatu Negara 

Kelebihan produk pada suatu negara (surplus) dan kekurangan kas dalam 

suatu negara (defisit) adalah suatu hal yang terjadi karena adanya perbedaan sumber 

daya alam dan kemajuan antara negara satu dan lainnya. Terjadinya surplus 

menyebabkan negara yang bersangkutan akan menjual hasil produknya ke negara 

lain, sedangkan negara yang mengalami defisit akan membeli barang dari luar 

negeri melalui perdagangan Internasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jurnal.id/blog/2017-6-faktor-pendorong-terjadinya-perdagangan-internasional/
https://www.jurnal.id/blog/2017-6-faktor-pendorong-terjadinya-perdagangan-internasional/
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FUNGSI – FUNGSI MANAJEMEN 

Definisi dan Fungsi Manajemen 

Definisi untuk masing-masing fungsi manajemen sebagai berikut: 

Planning 

Perencanaan adalah suatu proses mengembangkan tujuan perusahaan serta 

memilih serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan 

mencakup: 

A. Menetapkan tujuan 

B.  mengembanngkan  berbagai premis mengenai lingkungan perusahaan 

dimana mana tujuan tujuan perusahaan hendak dicapai 

C.  memilih arah tindakan untuk mencapai tujuan tersebut 

D.   merumus aktivitas yang di perlukan untuk menarik menerjemahkan 

rencana menjadi aksi 

E.  melakukan perencanaan ulang untuk mengoreksi berbagai kekurangan 

dalam perencanaan terdahulu 

Organizing 

Pengorganisasian adalah suatu proses dimana karyawan dan pekerjaannya 

dihubungkan satu sama lain untuk mencapai tujuan perusahaan. 

pengorganisasian mencangkup pembagian kerja di antara kelompok dan 

individu serta pengordinasian aktivitas individu dan kelompok. 

pengorganisasian mencangkup juga penetapan kewenangan manajerial. 

Staffing and Human Resources Management 

Penyusunan staf serta manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses 

untuk memastikan bahwa karyawan yang kompeten dapat dipilih, 

dikembangkan dan diberi imbalan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

penyusunan staf serta manajemen sumber daya manusia yang efektif mencakup 

pula penciptaan iklim kerja yang memuaskan karyawan 

Leading and Interpersonal Influence 

Memimpin pengaruh interpersonal adalah suatu proses memotivasi individu 

atau kelompok agar mereka dapat membantu secara sukarela dan harmonis 

dalam mencapai tujuan perusahaan 

Controlling 

Pengendalian Adalah suatu proses memastikan adanya Kinerja yang efisien 

untuk mencapai tujuan tujuan perusahaan. pengendalian mencangkup: 

A. Menetapkan berbagai tujuan dan standar 

B.  membandingkan kinerja sesungguhnya dengan tujuan dan standar yang 

telah ditetapkan 

C.  mendorong keberhasilan dan mengoreksi berbagai kelemahan 



 

Penerapan Fungsi - Fungsi Manajemen 

Fungsi pertama yang dijalankan oleh seorang manajer adalah 

perencanaan, yaitu suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan 

serta memilih serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

fungsi perencanaan akan memberikan arah usaha perusahaan dan menetapkan 

terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai. tanpa adanya tujuan yang jelas yang 

dirumuskan dalam kegiatan perencanaan maka perusahaan tidak memiliki hasil 

akhir yang jelas untuk dicapai selama kurun waktu tertentu. ketiadaan tujuan 

akan menyulitkan perusahaan untuk melakukan proses evaluasi yang merupakan 

perbandingan antara rencana dengan realisasi pencapaian. 

Untuk mencapai apa yang telah ditetapkan dalam rencana, maka manajer 

melakukan fungsi kerja kedua yakni pengorganisasian. pengorganisasian 

mencakup pembagian kerja antara kelompok dan individu serta pengordinasian 

aktivitas individu dan kelompok. selain mengorganisasi sumber Daya manusia, 

pengorganisasia juga mengorganisasikanpenggunaan berbagai sumber daya non 

manusia. 

Roda organisasi akan berjalan dengan baik apabila perusahaan 

melakukan perekrutan sumber daya manusia sesuai dengan pekerjaan yang akan 

dilakukan. oleh sebab itu untuk menjamin pemenuhan kebutuhan staf yang 

memenuhi persyaratan, maka Manager melakukan fungsi manajemen yang 

ketiga, adalah pengisian staf. 

Sumber daya manusia yang telah diorganisasikan tersebut selanjutnya 

perlu diarahkan aktivitasnya agar semuanya mengarah ke pencapaian tujuan 

perusahaan. hal ini dilakukan melalui pelaksanaan fungsi ke empat yaitu 

memimpin. memimpin adalah suatu proses memotivasi individu atau kelompok 

dalam suatu aktivitas hubungan kerja agar mereka dapat bekerja secara sukarela 

dan harmoni dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Akhirnya Manajemen perusahaan harus senantiasa memastikan bahwa 

pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh sumber daya manusia dan penggunaan 

sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat. untuk 

memastikan hal tersebut, maka Manajemen perusahaan melakukan fungsi ke 

lima yaitu pengendalian, yang merupakan suatu proses memastikan  adanya 

kinerja yang efisien dalam mencapai tujuan. 

PERANAN MANAJERIAL 

Manajer seringkali diasumsikan sebagai seorang pemikir yang reflektif dimana 

ia memikirkan terlebih dahulu rencana untuk kemudian dilaksanakan. pada 

kenyataannya para manajer tidak berpikir di ruang hampa karena setiap hari 

mereka diganggu dengan berbagai masalah yang menuntut perhatian bahkan 

keputusan mereka.  

Peran - Peran Manajer 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh mintzberg terhadap apa 

yang sesungguhnya dilakukan oleh para manajer dalam menjalankan statusnya, 



diperoleh 10 peran yang dilakukan oleh manajer yang terbagi kepada tiga 

kelompok yaitu: 

1. Interpersonal Roles 

berdasarkan status serta kewenangan yang dimilikinya, manajer harus 

melakukan interaksi dengan sumber daya manusia lainnya di dalam 

organisasi. dari interaksi inilah akan muncul peran Manajer Yang 

bersifat interpersonal yang diwujudkan dalam tiga barang yang penting 

yakni figurehead role, leader role and liaison role. 

2. Informational Roles 

status dan wewenang formal yang dimiliki oleh seorang manajer 

memungkinkannya memperoleh informasi yang lebih luas antara lain 

karena adanya bawaan yang harus melaporkan sebagai bagai 

perkembangan perusahaan kepada manajer tersebut. akibat 

kedudukannya ini maka manajer memiliki informasi yang lebih aktual 

dan dalam jumlah relatif banyak dibandingkan dengan para bawahannya. 

di sinilah muncul peran manajer yang kedua yakni informational role, 

yang selanjutnya dijabarkan menjadi tiga peran yakni monitor role, 

diseminator role and spokesman role. 

3. Decisional Roles 

informasi yang dimiliki oleh para manajer akan memiliki nilai guna 

apabila informasi tersebut digunakan pada saat para manajer mengambil 

keputusan. oleh sebab itu orang ketiga yang dilakukan oleh para manajer 

adalah decisional roles yang mencangkup di dalamnya entrepreneurial 

role, disturbance handler role, resource allocator role and negotiator role. 

Keahlian Manajerial 

Manajer menjalankan fungsi maupun perannya dengan menggunakan keahlian 

manajerial yang mereka miliki. studi awal yang dilakukan oleh Robert L, Katz 

pada tahun 1970-an, menunjukkan bahwa para manajer yang efektif harus 

memiliki tiga keahlian, ketika keadaan tersebut adalah 

Technical skills adalah keahlian dan pengetahuan para manajer yang berkaitan 

dengan suatu bidang pekerjaan atau ilmu. sebagai contoh, seorang insinyur 

Teknik Sipil dikatakan memiliki keahlian teknis apabila ia dapat melakukan 

pembangunan jalan, Jembatan atau bangunan. dengan demikian halnya seorang 

akuntan dikatakan memiliki keahlian teknis Apabila mereka dapat menyusun 

laporan keuangan, melakukan analisis laporan keuangan atau melakukan audit. 

Human skills merupakan kemampuan yang dimiliki oleh para manajer untuk 

dapat bekerja dengan baik bersama orang lain baik sebagai perorangan maupun 

kelompok. keahlian ini sangat penting karena manajer harus mengelola 

bawahnya dan bekerjasama dengan bawahannya untuk mencapai tujuan. para 

manajer juga harus mampu menjalin kerjasama dengan manajer lainnya dari 

Departemen yang berbeda untuk mengejar tujuan perusahaan secara umum. 

Conceptual skill yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh para manajer untuk 

mengkonseptualisasikan situasi yang abstrak dan kompleks. dalam hal ini 

manajer harus dapat memandang organisasi secara keseluruhan dan memahami 

hubungan di antara unit-unit organisasi. manajer juga harus dapat 



memvisualisasikan Bagaimana organisasi secara keseluruhan dapat 

menyesuaikan diri terhadap perkembangan lingkungan yang terjadi 
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MANAJEMEN PERUSAHAAN 
 

SUMBER DAYA ORGANASISASI 

Perusahaan merupakan organisasi yang terdiri dari berbagai sumber daya 

organisasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. apabila kewirausahaan sangat 

berperan penting dalam kegiatan pembuatan bisnis awal maupun revitalisasi 

bisnis melalui serangkaian kreativitas dan inovasi yang dilakukan para 

wirausahawan, maka kegiatan manajemen sangat diperlukan untuk 

mengordinasikan pengelolaan berbagai sumber daya organisasi suatu 

perusahaan agar dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan secara efektif 

dan efisien. 

Suatu kegiatan manajemen dikatakan efektif apabila kegiatan 

manajemen tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. sedangkan 

pencapaian tujuan dikatakan efisien apabila dalam aktivitas pencapaian tujuan 

tersebut, perusahaan mengeluarkan sumber daya organisasi dalam jumlah Paling 

minimum. 

Pengelolaan Berbagai Sumber Daya Organisasi 

Berbagai sumber daya organisasi yang harus dikelola para manajer 

mencangkup: 

Sumber Daya Manusia 

Manusia dengan berbagai keahlian yang dimilikinya sangat dibutuhkan dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Persib yang terseok-seok prestasinya akhir-akhir 

ini mengganti Indra Thohir dengan pelatih baru, dengan harapan penggantian 

pelatih kepala tersebut dapat memberikan perbaikan prestasi pada kompetisi 

Liga Super Indonesia mendatang. 

Modal Keuangan 

Meskipun ada ungkapan modal dengkul, Tapi pada kenyataannya hampir 

tidak ada satupun usaha yang dapat dijalankan dengan baik tanpa menggunakan 

modal dalam bentuk uang. kekurangan modal usaha terbukti menjadi pemicu 

bagi terjadinya kebangkrutan usaha. 

Sebagaimana halnya kekurangan modal dapat memicu kebangkrutan 

usaha, kesalahan pengelolaan keuangan perusahaan ditengarai sebagai penyebab 

kebangkrutan usaha.  sebagai contoh malapetaka yang menimpa kalangan usaha 

perbankan di Indonesia akhir-akhir ini diantaranya adalah disebabkan oleh 

penyalahgunaan dana pihak ketiga, misalnya melalui Penyaluran dana bank 



untuk membiayai kelompok usaha bank tersebut yang tidak memiliki kaitan 

dengan usaha perbankan. 

Bahan Baku Produksi 

Dalam konsep Rantai nilai, bahan baku suatu industri merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari keseluruhan nilai dari suatu produk yang dapat ditawarkan 

oleh perusahaan kepada konsumen. apabila perusahaan dapat memperoleh 

pasokan bahan baku yang kualitasnya sama dengan bahan baku bersaingtetapi 

dengan harga yang lebih murah, maka perusahaan memiliki peluang yang lebih 

besar untuk memperoleh keunggulan kompetitif dibanding para pesaingnya 

Mesin-mesin dan Peralatan 

Industri tekstil Indonesia saat ini tidak bisa bersaing dengan industri tekstil 

Tiongkok di pasaran internasional. salah satu faktor penyebabnya adalah karena 

industri tekstil Tiongkok memiliki mesin yang lebih modern sehingga 

produktivitasnya lebih tinggi dan harga jual produk tekstil nya lebih murah 

dibandingkan perusahaan tekstil Indonesia pada umumnya. 

Teknologi 

Teknologi merupakan pemicu terjadinya perubahan. hadirnya teknologi baru 

dapat mengubah peta persaingan usaha ke suatu wilayah persaingan yang sama 

sekali baru. sebagai contoh, hadirnya produk telepon seluler yang 

memungkinkan para pemiliknya dapat saling berkirim pesan singkat melalui 

fasilitas SMS atau MMS telah mengakibatkan menurunnya jumlah konsumsi 

kartu lebaran maupun surat secara umum. 

Pasar 

Kelangsungan hidup perusahaan sangat ditentukan oleh diterima tidaknya 

produk yang ditawarkan perusahaan oleh konsumen. dengan demikian 

perusahaan harus menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan pasar. kegagalan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pasar akan mengakibatkan produk perusahaan kehilangan pasar dan 

konsumen beralih kepada produk pesaing yang dapat lebih memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen. 

Manajemen 

Sumber daya organisasi tidak akan memberi kontribusi yang optimal terhadap 

pencapaian tujuan perusahaan, seandainya sumber daya organisasi tersebut tidak 

dikoordinasikan oleh suatu kegiatan manajemen yang memungkinkan 

perusahaan mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. 

 

Capabilities 

Selain mengelola berbagai sumber daya, perusahaan juga harus mengelola 

kapabilitas dari sumber daya yang mereka miliki. kapabilitas menunjukkan 

kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk mengkoordinasikan sumber daya 

yang dimiliki dan memberdayakan sumber daya tersebut secara produktif. secara 

umum kapabilitas perusahaan berasal dari tiga hal yaitu struktur organisasi, 

proses organisasi dan sistem pengendalian organisasi. ketiga hal tersebut secara 



bersama-sama akan menentukan Bagaimana dan dimana keputusan dibuat 

dalam suatu organisasi perusahaan, perilaku apa Saja dari karyawan yang akan 

mendapat imbalan dari perusahaan serta apa yang menjadi nilai dan norma di 

dalam perusahaan. 

Kendati perusahaan memiliki sumber daya organisasi yang spesifik serta 

berharga, perusahaan tidak serta merta akan memperoleh kompetensi yang 

unggul apabila perusahaan tidak mampu menggunakan sumber daya tersebut 

secara efektif. dengan demikian untuk memperoleh kompetensi unggul, setidak 

- tidaknya perusahaan harus dapat memenuhi salah satu syarat berikut ini : 

• perusahaan memiliki sumber daya yang spesifik dan harga 

•  perusahaan memilih kemampuan yang dibutuhkan untuk memperoleh 

keuntungan dari penggunaan sumber daya tersebut 

• perusahaan memiliki kapabilitasn yang khusus di dalam mengelola 

sumber daya perusahaan 

Keunggulan Bersaing 

Pengelolaan sumber daya dan kapabilitas perusahaan akan menentukan 

kompetensi yang unggul apa yang dimiliki perusahaan dibanding pesaing hingga 

kompetensi yang unggul tersebut akan menentukan strategi yang dibuat oleh 

perusahaan yang dilakukan melalui proses manajemen strategi. manajemen 

strategik merupakan serangakaian keputusan dan tindakan yang dihasilkan dari 

proses formulasi dan implementasi rencana dengan tujuan untuk mencapai 

keunggulan bersaing. Bila definisi ini dikaitkan dengan terminologi 

“manajemen”, maka manajemen strategik dapat pula didefinisikan sebagai 

proses perencanaan,pengarahan,pengorganisasian dan pengendalian berbagai 

keputusan dan tindakan strategis perusahaan dengan tujuan untuk mencapai 

keunggulan bersaing. 

Sumber Keunggulan Bersaing Perusahaan 

Keunggulan bersaing perusahaan bersumber dari dua hal. yaitu kepemimpinan 

biaya dan diferensiasi 

KEPEMIMPIPAN DALAM BIAYA perusahaan akan berada pada situasi 

kepemimpinan biaya apabila perusahaan memiliki biaya paling rendah 

untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa dibanding 

perusahaan lain pada industri yang sama.Sumber keunggulan biaya dapat 

berasal dari berbagai sumber, misalnya sumber keunggulan biaya berasal 

dari skala ekonomi, penggunaan teknologi yang produktif, memiliki akses 

yang sangat bagus terhadap bahan baku dan lain-lain. 

DIFERENSIANSI sumber keunggulan bersaing lainnya berasal dari 

diferensiasi. Pada saat perusahaan memilih strategi diferensiasi untuk 

memperoleh keunggulan bersaing maka perusahaan akan berusaha untuk 

mengembangkan atribut produk yang dianggap bernilai oleh pelanggan 

sehingga produk perusahaan memiliki posisi khusus di benak konsumen. 

Indikator Keunggulan Bersaing Perusahaan 

Bagaimana suatu perusahaan mampu mengukur apakah perusahaan memiliki 

keunggulan bersaing atau tidak, indikator yang dapat dijadikan acuan untuk 



menilai keunggulan bersaing perusahaan yang mencakup indikator kinerja 

akuntansi dan kinerja ekonomi. 

INDIKATOR KERJA AKUNTANSI melalui Analisis terhadap laporan 

keuangan sebuah perusahaan, maka akan diperoleh informasi mengenai kinerja 

akuntansi sebuah perusahaan baik dilihat dari sisi profitabilitas maupun rasio-

rasio keuangan. dengan membandingkan kinerja akuntansi sebuah perusahaan 

dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya dalam satu industri, maka akan 

dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja perusahaan dibanding pesaing, 

apakah perusahaan memiliki keunggulan bersaing ataukah tidak 

INDIKATOR KERJA EKONOMI indikator lainnya yang digunakan untuk 

mengukur keunggulan bersaing perusahaan diperoleh melalui analisis kinerja 

ekonomi yang didalamnya mencakup biaya modal. perusahaan memiliki dua 

sumber utama modal yakni dari para penanam modal dan para pemberi 

pinjaman. modal yang berasal dari para pemberi pinjaman akan menimbulkan 

cost of debt sedangkan modal yang berasal dari para penanam modal akan 

menimbulkan cost of equity. sama komponen biaya modal tersebut akan 

membentuk Apa yang disebut sebagai biaya modal rata-rata tertimbang. 

perusahaan dikatakan memiliki keunggulan bersaing bila perusahaan 

memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih besar dibanding biaya 

modalnya dibandingkan perusahaan lain dalam satu industri. perusahaan yang 

memperoleh tingkat pengembalian lebih besar dibanding biaya modalnya akan 

lebih mudah untuk memperoleh tambahan modal karena baik para penanam 

modal maupun para pemberi pinjaman akan berebut untuk menambah dana bagi 

perusahaan seperti itu. 
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FUNGSI - FUNGSI ORGANISASI PERUSAHAAN 

MANAJEMEN PEMASARAN 

KONSEP PEMASARAN 

Saat ini TVRI Sudah ditinggalkan oleh sebagian besar pemirsa setianya. 

Apa yang menyebabkan sebagian besar pemirsa TVRI berpindah menjadi 

penonton stasiun televisi swasta? beberapa faktor yang menyebabkan hal 

tersebut antara lain adalah kualitas program dan kualitas pemancar. hal ini diakui 

oleh Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik . 

Fenomena terjadinya migrasi penonton TVRI ke TV swasta merupakan 

fenomena pemasaran. migrasi tersebut dipicu oleh masalah pemenuhan 

kebutuhan dan Keinginan para pelanggan. pemirsa TVRI berpindah ke TV 

swasta karena  TVRI Tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

sebagian besar Para pemirsanya. lalu Apakah yang dimaksud dengan kebutuhan 

dan keinginan? kebutuhan merupakan keperluan mendasar manusia. manusia 



memerlukan udara, makanan, minuman, pakaian dan perumahan. manusia juga 

sangat memerlukan pendidikan, rekreasi dan hiburan. sedangkanKeinginan 

merupakan kebutuhan yang telah dipelajari oleh seorang konsumen dan 

dikaitkan dengan objek pemuas kebutuhan yang spesifik.  

Pelajaran yang dapat kita ambil dari fenomena tersebut adalah: pertama, 

Agar perusahaan dapat mempertahankan pelanggannya maka perusahaan harus 

Dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan para pelanggan secara terus-

menerus.  

Kedua, aktifitas pemasaran yang Dilakukan perusahaan dalam rangka 

memuaskan kebutuhan dan keinginan para pelanggan harus dapat menghasilkan 

laba yang memadai bagi perusahaan. kemampuan laba Perusahaan akan 

menentukan kemampuan perusahaan dalam memperoleh sumber daya 

organisasi yang unggul dan pada gilirannya akan menentukan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing. 

Ketiga, seluruh aktivitas Pemasaran yang bertujuan untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen serta mendatangkan laba yang memadai 

bagi perusahaan harus dikelola dengan baik. dengan kata lain seluruh aktivitas 

pemasaran tersebut harus dikoordionasikan Dalam suatu organisasi yang rapi. 

Ketiga hal gitar tersebut sebagai tiga pilar membentuk konsep 

pemasaran, yang di dimaksud dengan konsep pemasaran merupakan suatu 

filosofi yang menyatakan bahwa, pencapaian tujuan organisasi Bergantung pada 

kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan Keinginan dari 

suatu pasar sasaran, dan Kemudian memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar 

sasaran tersebut secara lebih baik dibandingkan dengan yang dilakukan oleh 

pesaing perusahaan. 

Produk yang ditawarkan oleh Perusahaan diasumsikan memiliki nilai, 

sehingga konsumen bersedia menukar sumber daya yang ia miliki untuk di tukar 

dengan produk yang ditawarkan perusahaan.Melalui proses pertukaran ini maka 

lahirlah transaksi yang merupakan syarat utama bagi munculnya aktivitas 

pemasaran. secara etis kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus lebih 

baik di dibandingkansebelum transaksi dilakukan. 

Transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual terjadi di pasar. dan 

dalam hal ini Pasar terjadinya transaksi memiliki arti yang luas, baik Pasar yang 

ada di fisiknya sehingga transaksi antara pembeli dan penjual terlihat secara 

kasat mata maupun pasar yang menggunakan media online. aktifitas transaksi 

yang Termasuk jenis pasar pertama misalnya aktivitas transaksi yang terjadi di 

Pasar Baru sampai pasar modern seperti carrefour. Sedangkan aktivitas transaksi 

yang termasuk Kategori pasar kedua misalnya pasar saham, Valuta asing 

ataupun aktivitas pemasaran lainnya yang dilakukan dengan menggunakan 

internet. 

PERKEMBANGAN KONSEP PEMASARAN 

Konsep pemasaran telah mengalami evolusi yang dimulai dari konsep produksi 

hingga konsep pemasaran yang dikenal saat ini. sebelum Konsep pemasaran 

diadopsi secara luas, pelaku pelaku bisnis Mengadopsi konsep produksi, konsep 



konsep produk dan penjual Dalam upaya mereka menawarkan produk yang 

mereka jual kepada konsumen. 

Konsep Produksi 

Perusahaan yang mengadopsi Konsep ini memiliki keyakinan bahwa konsumen 

akan menyukai produk yang murah dan terlihat sangat luas. Konsep produksi 

bermuara pada pemikiran ekonomi klasik Jean Baptist Say,yang menyatakan 

bahwa, penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri, selama Produk 

yang ditawarkan memiliki harga yang murah. oleh Sebab itu perusahaan yang 

mengadopsi konsep produksi Akanberkonsentrasi pada pencapaian efisiensi 

produksi, menekan Biaya agar tetap rendah dan melakukan distribusi massal . 

Konsep Produk 

Perusahaan yang menganut konsep produksi memiliki Yakin bahwa Konsumen 

akan membeli produk yang lebih murah dan tersedia secara luas, Maka 

perusahaan yang menganut konsep produk berati MSI bahwa konsumen akan 

tertarik untuk membeli produk perusahaan bila mana produk tersebut memiliki 

kualitas yang lebih bagus dibanding pesaing, Memiliki fitur produk yang lebih 

menarik dibanding pesaing atau memiliki kinerja yang lebih baik dibanding 

produk pesaing.  

Konsep Penjualan 

Perusahaan yang mengadopsi konsep penjualan memiliki pandangan bahwa 

konsumen perorangan maupun konsumen bisnis tidak akan melakukan 

pemilihan produk perusahaan sehingga perusahaan melakukan aktivitas 

penjualan dan promosi yang agresif. Hari ini misalnya pernah disampaikan oleh 

Sergio Zymar mantan Direktur Pemasaran coca-cola yang menyatakan bahwa, 

“tujuan Pemasaran adalah melakukan lebih banyak penjualan kepada lebih 

banyak membeli untuk menghasilkan pendapatan penjualan yang lebih banyak 

sehingga akan meningkatkan laba”. 

Konsep Pemasaran 

Perusahaan yang mengadopsi konsep pemasaran berpendapat bahwa agar 

produk dapat diterima oleh konsumen maka perusahaan pertama-tama harus 

mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya 

perusahaan membuat produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Perbedaan antara konsep pemasaran dengan konsep penjualan dijelaskan dengan 

sangat baik oleh T heodore Levitt “Penjualan berfokus pada kebutuhan si 

penjual. Penjualan dikuasai dengan kebutuhan penjual untuk menjual produknya 

menjadi uang tunai; sedangkan konsep pemasaran didasari oleh ide untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen melalui penawaran produk”. 

STRATEGI PEMASARAN 

Perusahaan dibentuk untuk mencapai berbagai tujuan perusahaan. Tujuan 

perusahaan ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam berbagai tujuan fungsional 

perusahaan yang mencakup didalamnya tujuan pemasaran. Untuk mencapai 

tujuan pemasaran perusahaan harus mengembangkan strategi pemasaran. Pada 



dasarnya strategi pemasaran memiliki dua unsur yakni: pemilihan pasar dan 

pengembangan bauran pemasaran. 

Pemilihan Pasar. 

Melakukan pemilihan pasar melalui serangkaian aktivitas yang dikenal dengan 

nama segmenting, targeting dan positioning atau disingkat dengan STP . 

Segmentasi Pasar 

Segmentasi pasar merupakan proses yang dilakukan perusahaan untuk membagi 

pasar ke dalam beberapa segmen pasar. Dalam hal ini yang dimaksud dengan 

segmen pasar adalah sekumpulan pelanggan potensial yang memiliki 

keserupaan di dalam cara mereka mempersisipkan dan menilai suatu produk; 

keserupaan dalam hal pola pembelian mereka atau keserupaan dalam hal 

bagaimana mereka menggunakan suatu produk. 

PT. Telkom Membagi segmen pasarnya dengan menggunakan segmentasi 

berdasarkan jenis status atau perusahaan pelanggan yang disebut dengan 

segmentasi firmagrafis ke dalam empat segmen yakni : 

• Segmen ritel/residensial 

Segmen ini meliputi pelanggan perorangan. segmen ini merupakan 

segmen yang terbesar dilihat dari sisi jumlah pelanggan tetapi 

menyumbang pendapatan penjualan yang lebih kecil dibandingkan 

dengan segmen bisnis.  

• Segmen bisnis korporat 

Selanjutnya masih dibagi lagi ke dalam beberapa cluster dilihat dari 

anggaran belanja telekomunikasi pelanggan. Cluster satu yang disebut 

sebagai corporate customer adalah pelanggan yang memberikan 

kontribusi bulanan di atas 500 juta. Cluster dua disebut major customer 

adalah segmen yang memberikan kontribusi bulanan pada kisaran 100 - 

500 juta. Cluster tiga disebut sebagai medium business customer yang 

memberikan kontribusi bulanan antara 50 - 100 juta. Cluster empat 

disebut juga small business customer yang memberikan kontibusi kurang 

dari 50 juta per bulan. 

• Segmen other license operator (OLO) 

segemn ini terdiri dari perusahaan yang di satu sisi merupakan pesaing 

Telkom Karena perusahaan OLO ini pun menawarkan produk ke 

telekomunikasi, Tetapi pada saat yang sama Mereka juga merupakan 

pelanggan Telkom karena mempergunakan fasilitas Telkom sehingga 

harus dilayani seperti halnya pelanggan lain.  

• Segmen komunitas 

Segmen ini adalah pelanggan yang terkumpul dan berkelompok tetapi 

sifat hubungan kelompoknya tidak seformal segmen bisnis. Termasuk ke 

dalam kelompok Ini adalah kampus. 

Terdapat dua hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menentukan 

segmen pasar mana yang akan dilayani. Kedua hal tersebut masing-masing 

adalah daya tarik pasar dan tujuan serta sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan. 



Dimensi penting dari daya tarik pasar adalah tingkat profitabilitas pasar yang 

akan dilayani oleh perusahaan.Perusahaan akan memilih segmen pasar yang 

dapat memberikan kontribusi profit memadai dengan memasarkan produk di 

pasar yang menguntungkan. Kembali kepada contoh PT Telkom perusahaan ini 

memilih untuk melayani 4 segmen pasar sekaligus karena ke 4 segmen pasar ini 

dinilai menguntungkan oleh perusahaan.  

Penetapan Target Pasar 

Perusahaan juga harus menetapkan target pasar yang sesuai dengan tujuan serta 

sumber daya mereka miliki. Setelah PT Unilever Indonesia di mana dalam 

prinsip inilah Unilever memiliki keunggulan sumber daya dibanding pesaing 

sehingga mampu menghasilkan keunggulan bersaing secara berkelanjutan atau 

minimal memperoleh Apa yang disebut dengan adventage yakni keunggulan 

bersaing yang bisa digunakan oleh perusahaan sebagai batu loncatan untuk 

memperoleh keunggulan bersaing yang besar karena pada kenyataannya 

keunggulan bersaing yang berkelanjutan sangatlah sulit untuk dipertahankan 

perusahaan.  

Positioning 

Tahap selanjutnya yang dilakukan perusahaan setelah melakukan penetapan 

target pasar adalah proses positioning. Positioning adalah tindakan untuk 

mendesain penawaran serta Citra perusahaan agar menempati tempat yang 

berbeda dibenak konsumen. Tujuan dari positioning adalah menempatkan Citra 

merek produk perusahaan maupun Citra perusahaan yang baik di benak 

konsumen sasaran sehingga perusahaan akan memperoleh manfaat dari Citra 

merek yang baik di benak konsumen. Penempatan Citra merek yang baik di 

benak konsumen merupakan hal yang sangat penting mengingat konsumen pada 

dasarnya memiliki merek alih - alih produk.  

Positioning berupaya meletakkan produk perusahaan di dalam konfigurasi 

persaingan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keunggulan bersaing 

bagi perusahaan. Proses positioning dilakukan oleh perusahaan secara seksama 

dengan merumuskan proposisi nilai yakni penawaran sekumpulan manfaat 

produk yang bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran secara 

lebih baik dibandingkan pesaing. Lanjutnya perusahaan mengkomunikasikan 

penawaran nilai tersebut Melalui aktivitas komunikasi pemasaran yang 

mencangkup di dalamnya bauran komunikasi pemasaran. Duncan (2005) 

menyebutkan berbagai bauran komunikasi pemasaran yang dapat digunakan 

perusahaan untuk mengomunikasikan produk perusahaan kepada konsumen 

sebagai berikut : 

• advertising 

• sales promotion 

• direct marketing 

• publicity 

• personal selling 

• events and sponsorship 

• customer service 



Melakukan proses positioning dengan memberikan penekanan dalam proses 

komunikasi pemasaran terhadap berbagai karakteristik produk yang dianggap 

penting oleh konsumen serta karakteristik tersebut memang melekat pada 

produk yang ditawarkan.  
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Pengembangan Bauran Pemasaran 

Unsur kedua dari strategi pemasaran adalah pembangunan bauran pemasaran. 

Ada empat variabel dalam suatu aktivitas pemasaran yang dapat mempengaruhi 

pasar untuk membeli produk perusahaan. Keempat variabel tersebut dinyatakan 

oleh MC Charty  sebagai 4P yang terdiri dari produk (product) harga (price) 

promosi (promotion) dan distribusi (place). Variabel 4P itu sendiri memiliki 

berbagai unsur kotler dan Keller menggambarkan unsur yang termuat dalam 

masing-masing variabel bauran pemasaran. 

Produk 

Produk terdiri atas barang dan jasa. Sebagaimana telah dijelaskan barang 

merupakan produk yang dapat dilihat keberadaannya secara fisik. Jasa 

merupakan produk yang tidak bisa dilihat keberadaannya secara fisik, tetapi 

dapat dirasakan manfaatnya setelah konsumen konsumsi jasa tersebut. selain 

bersifat intangible jasa pun memiliki sifat inseparable artinya jasa tidak dapat 

dipisahkan dari pemberi jasanya. Sebagai contoh cara seorang guru besar 

mengajar di kelas tidak akan dapat dipisahkan dari guru besar tersebut. demikian 

halnya kemampuan seorang penata rambut untuk menata rambut para 

pelanggannya, tidak dapat dipisahkan dari penata rambut tersebut. akhirnya, 

Karena jasa terkait dengan pemberi jasa itu sendiri maka jasa akan memiliki 

variabilitas. Sebagai contoh kualitas perkuliahan yang diberikan oleh seorang 

dosen di kelas dipengaruhi oleh suasana kelas, suasana hati dosen itu sendiri, 

maupun oleh sarana perkuliahan yang ada. 

BAURAN PRODUK 

Unsur bauran produk perusahaan mencakup didalamnya varietas produk 

yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Contoh PT Unilever 

menawarkan berbagai varietas jenis produk shampo, sabun, pasta gigi, 

margarin, dan berbagai barang konsumsi lainnya. Jenis produk shampo 

dari berbagai merek dan ukuran yang ditawarkan oleh Unilever kepada 

konsumen akan membentuk Apa yang dinamakan Lini produk. Sedangkan 

unit produk terkecil yang biasa di sebut sebagai stock keeping unit - SKU 

Tresemme Anti Hair Fall kemasan 450 mili atau shampo Tresemme 

smooth and shine kemasan 220 mili dinamakan mata atau item produk.  

BARANG KONSUMSI (CONSUMER GOODS) DAN BARANG 

INDUSTRI (INDUSTRIAL GOODS) 



Berdasarkan apa yang menjadi pengguna barang yang dihasilkan 

perusahaan produk yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen dapat 

dibagi ke dalam dua kategori yakni barang konsumsi dan barang industri. 

Bagaimana tersirat dari namanya para konsumsi adalah barang yang dibeli 

oleh konsumen untuk dikonsumsi. Sedangkan barang industri adalah 

barang-barang yang dibeli oleh industri untuk dipergunakan dalam proses 

produksi.  

Berdasarkan cara dan motif berbelanja nya barang konsumsi selanjutnya 

dapat dikelompokkan menjadi barang kebutuhan sehari-hari, barang-

barang belanja, dan barang-barang spesial. Termasuk ke dalam kategori 

kebutuhan sehari hari misalnya mie instan, Sabun Mandi, pasta gigi, 

rokok, dan lain-lain. Adapun celana, kemeja, gaun, laptop, sepatu, dan 

lain-lain termasuk ke dalam kategori barang - barang belanja dimana 

konsumen melakukan perbandingan produk dari merek yang satu dengan 

merek yang lain berdasarkan perbandingan kualitas, harga, style, serta 

fitur produk. sedangkan mobil mewah lukisan berlian dan lain-lain 

termasuk ke dalam kategori barang - barang spesial di mana barang-barang 

tersebut memiliki karakteristik unik yang menyebabkan sejumlah pembeli 

melakukan upaya ekstra untuk mendapatkan produk-produk tersebut.  

MEREK (BRAND) 

Merek adalah nama ,simbol, bentuk, huruf, atau gabungan dari berbagai 

unsur tersebut yang digunakan perusahaan untuk membedakan produknya 

dari produk pesaing. Perusahaan dapat menjual produknya di pasar dengan 

tidak menggunakan nama merek. Hal ini lumrah terjadi pada perusahaan-

perusahaan yang menghasilkan produk-produk komoditas seperti sayuran 

dan buah-buahan. Beberapa produk obat-obatan juga ada yang dijual 

dengan menggunakan nama zat aktif yang terdapat pada obat tersebut. 

Sebagai contoh produk antibiotik amoxilin dijual dengan nama generik 

amoxilin namun obat tersebut dijual juga dengan menggunakan merek dari 

produsennya misalnya abamox untuk produk amoxicillin yang diproduksi 

oleh PT Kresna Karya atau Amoxsan untuk merek amoxicillin yang 

diproduksi oleh Sanbe Farma. 

PEMETAAN PRODUK (PRODUCT MAPPING) 

Strategi yang digunakan perusahaan untuk melakukan penetrasi pasar 

yang baru adalah dengan melakukan pemetaan produk. Ini sangat berhasil 

dilakukan oleh PT Kao pada saat memperkenalkan sabun berbentuk gel 

dan sabun berbentuk cair di Indonesia. Kao melihat adanya peluang untuk 

memunculkan jenis sabun baru yang berbeda dengan sabun yang ada di 

pasaran yakni seperti gel yang pada awalnya digunakan sebagai pembersih 

muka. Setelah peluncuran sabun berbentuk gel berhasil Barulah Kao 

melahirkan sabun cair Biore. Pemetaan produk dilakukan juga oleh 

pengusaha kue Amanda yang menjual brownies kukus. Jika brownies yang 

ada pada umumnya dipanggang maka Amanda menunjukkan brownies 

yang dikukus. 

Untuk melakukan pemetaan produk perusahaan dapat mengurai produk 

pesaing ke dalam dimensi-dimensi yang relevan untuk melihat pada 



dimensi mana produk pesaing masih memiliki kelemahan atau masih 

adakah ceruk pasar Yang bisa dilayani dengan produk yang baru.  

 

 

 

Harga 

Harga memiliki berbagai bentuk dan fungsi. Biaya sewa, uang kuliah, karcis, 

upah, bunga bank, dan tarif tol merupakan harga yang harus dibayar untuk 

barang atau jasa yang dibeli. Harga satu-satunya unsur bauran pemasaran yang 

dapat menghasilkan pendapatan penjualan. 

Perusahaan berusaha memperoleh pendapatan penjualan dari para pelanggan 

dengan cara mendapatkan (get), mempertahankan (retain), dan merebut kembali 

(regain) pelanggan yang menguntungkan bila pelanggan tersebut telah beralih 

ke produk pesaing.  

Selain strategi get, retain, dan regain perusahaan juga akan berusaha 

meningkatkan pendapatan dari pelanggan dengan cara menawarkan variasi 

produk yang banyak. strategi lain yang dilakukan perusahaan agar memperoleh 

keuntungan dari profitable customer adalah dengan menawarkan produk yang 

memiliki harga lebih tinggi sehingga dapat memberikan margin keuntungan 

lebih besar bagi perusahaan. 

PENETAPAN HARGA  

Aktivitas pemasaran merupakan bagian dari aktivitas bisnis yang harus 

menunjang pencapaian tujuan perusahaan antara lain memperoleh profit yang 

layak. Oleh sebab itu perusahaan harus menetapkan harga sedemikian rupa yang 

memungkinkan perusahaan dapat memperoleh profit berkelanjutan.  

Kendati perusahaan yang bersifat mencari laba perusahaan untuk memperoleh 

profit yang layak, namun bagi sebagian perusahaan yang tengah menghadapi 

masalah bagi yang berasal dari memburuknya kondisi ekonomi sehingga terjadi 

penurunan permintaan maupun akibat dari kekalahan Dalam persaingan maka 

perusahaan perusahaan menetapkan harga dengan tujuan bertahan hidup. Dalam 

hal ini perusahaan akan berusaha menetapkan harga yang masih mampu 

menutup Biaya variabel, yaitu komponen biaya yang besarnya mengalami 

perubahan yang proporsional dengan jumlah produk yang dihasilkan. 

Hal berbeda akan dilakukan perusahaan manakala perusahaan meluncurkan 

produk inovatif yang memperoleh permintaan tinggi dari konsumen seperti 

pernah terjadi pada produk Blackberry. Dalam hal ini perusahaan akan berusaha 

menetapkan harga tinggi dengan tujuan melakukan maksimalisasi laba. 

Faktor lain yang harus diperhatikan perusahaan dalam menetapkan harga adalah 

elastisitas permintaan konsumen yang menunjukkan besarnya perubahan jumlah 

produk yang dibeli konsumen setiap terjadi perubahan harga. Apabila 

permintaan konsumen bersifat inelastis sebagaimana yang lazim terjadi untuk 

produk-produk prestise seperti rumah mewah, mobil mewah, motor gede, dan 

lain-lain maka keputusan perusahaan untuk menaikkan harga jual produk akan 



memiliki dampak penurunan permintaan yang tidak terlalu signifikan. 

Sebaliknya bila permintaan konsumen sangat elastis seperti yang lazim terjadi 

untuk kategori produk convenience goods maka perubahan harga yang 

dilakukan perusahaan dapat mengakibatkan penurunan permintaan dalam 

jumlah banyak. Hal ini antara lain disebabkan karena konsumen memiliki 

pilihan untuk subtitusi produk yang relatif banyak.  

Promosi 

Perusahaan melakukan komunikasi Pemasaran dengan tujuan memperkenalkan 

produk perusahaan kepada konsumen, menjaga nama baik produk dan 

perusahaan, serta membujuk konsumen melakukan pembelian produk 

perusahaan. Perusahaan melakukan komunikasi Pemasaran dengan 

menggunakan bauran promosi yang terjadi dari iklan, promosi penjualan, 

penjualan langsung, events, dan sponsorship serta jasa layanan pelanggan.  

Secara garis besar laporan promosi konvensional dapat dibagi kedalam dua 

aktivitas berdasarkan tujuan aktivitasnya. Pertama adalah aktivitas periklanan 

dan kedua adalah aktivitas promosi. Tujuan utama Iklan adalah memalingkan 

perhatian konsumen agar konsumen memberi perhatian terhadap produk yang 

diiklankan oleh perusahaan. Sedangkan promosi bertujuan untuk mendorong 

lebih lanjut agar konsumen yang telah mengetahui keberadaan produk 

perusahaan melakukan percobaan pembelian. Hal ini dilakukan oleh perusahaan 

misalnya dengan memberikan iming-iming bonus, potongan harga, pembagian 

sampel, maupun persuasi kepada prospect Melalui aktivitas personal selling. 

Distribusi (place) 

Selain yang dihadapi perusahaan sebagai pemasar barang dan jasa adalah 

mengatur sedemikian rupa sehingga barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan 

dapat tersedia di pasar. Sebagai perusahaan besar seperti PT Unilever Indonesia 

maupun PT Indofood Sukses Makmur tidak memasarkan sendiri produk yang 

dihasilkannya melainkan menggunakan jasa saluran pemasaran. Berbagai jenis 

saluran pemasaran seperti distributor, grosir, grosir high class outlet yaitu outlet-

outlet dengan perlakuan khusus misalnya supermarket baik pada tingkat 

pedagang grosir seperti Indogrosir, maupun pada tingkat perdagangan eceran 

bisanya alfamart, serta para pedagang eceran agar produk perusahaan dapat 

dikonsumsi oleh konsumen. 

FUNGSI SALURAN DISTRIBUSI  menurut kotler dan Keller, saluran 

distribusi dapat menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut : 

1. Informasi mengenai para pelanggan saat ini maupun pelanggan 

potensial para pesaing dan berbagai kekuatan lain yang mempengaruhi 

lingkungan pemasaran.  

2. Mengembangkan atau melakukan perluasan berbagai bentuk 

komunikasi persuasif seperti iklan atau promosi dari produsen 

penghasil produk yang dapat merangsang timbulnya pembelian. 

3. Memungkinkan terjadinya kesepakatan harga dengan pembeli sehingga 

menghasilkan pemindahan kepemilikan produk dari saluran pemasaran 

kepada pembeli.  



4. Menghasilkan pesanan produk bagi perusahaan yang menghasilkan 

barang atau jasa. 

5. Saluran pemasaran melakukan pembiayaan atas persediaan barang yang 

mereka jual.  

6. Menanggung risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsinya 

sebagai anggota saluran pemasaran. 

7. Menyediakan sarana penyimpanan barang untuk disalurkan ke saluran 

pemasaran tingkat berikutnya serta melakukan pemindahan fisik 

produk.  

8. Menyediakan jasa penerimaan pembayaran dari para pembeli melalui 

bank atau lembaga keuangan lainnya.  

9. Mengawasi terjadinya perpindahan kepemilikan aktual dari suatu 

organisasi ke organisasi lainnya.  

 

TINGKAT DISTRIBUSI 

Tingkat distribusi menunjukkan beberapa banyak saluran pemasaran 

yang digunakan oleh perusahaan sebelum produk sampai ke konsumen akhir. 

Dalam hal ini perusahaan dapat menggunakan kebijakan pemasaran secara 

langsung. Bila perusahaan memiliki kebijakan ini maka perusahaan dikatakan 

memiliki Zero level channel. Perusahaan dapat pula memilih penggunaan 

tingkat-tingkat saluran distribusi sebagaimana yang digunakan oleh PT 

Unilever, Yakni dengan menggunakan distributor, grosir, dan pengecer . 

Pada saat perusahaan memilih untuk menggunakan kebijakan 

pemasaran secara langsung, maka harga produk yang dibayar oleh konsumen 

akhir akan sesuai dengan harga yang ditetapkan perusahaan. Dengan kata lain 

tidak terjadi imbuhan harga oleh pihak stock point atau stockist. Perbedaan 

terjadi pada saat perusahaan yang menggunakan beberapa tingkat saluran 

pemasaran di mana Di setiap tingkatan saluran pemasaran terdapat imbuhan 

harga baik yang ditampilkan oleh distributor, grosir, maupun pengecer 

meskipun perusahaan telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET).  

FENOMENA SELLING IN DAN SELLING OUT 

Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan penghasil produk yang 

memasarkan sendiri seperti yang dilakukan oleh dodol Garut Picnic, brownies 

Amanda, sepatu Yongki Komaladi dan lain atau perusahaan yang menjual 

produknya dengan menggunakan distributor akan terlibat dalam aktivitas 

penjualan yang disebut dengan proses penjualan selling in. Aktivitas selling in 

merupakan aktivitas penjualan produk ke berbagai outlet baik pada tingkat 

grosir maupun eceran. Pada aktivitas ini, perusahaan maupun distributor harus 

meyakinkan outlet agar mereka bersedia membeli produk perusahaan, dimana 

kesediaan outlet - outlet untuk membeli produk perusahaan sangat dipengaruhi 

oleh berbagai faktor seperti baik tidaknya Citra perusahaan yang menghasilkan 

produk; Apakah produk yang ditawarkan disebut dengan iklan atau tidak; 

Apakah outlet akan memperoleh bonus atau tidak Dan lain-lain.  

Setelah perusahaan atau distributor melakukan aktivitas selling in maka 

aktivitas lainnya yang harus dipantau oleh perusahaan maupun distributor 



adalah aktivitas selling out yaitu seberapa besar outlet dapat menjual produk 

kepada konsumen antara lainnya ataupun konsumen akhir. Selling out yang 

tinggi baik pada tingkat grosir maupun tingkat eceran akan menimbulkan 

permintaan ulang saluran pemasaran terhadap produk perusahaan dimana hal 

tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan bagi berbagai anggota saluran 

pemasaran maupun perusahaan.  
 


