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SAMBUTAN REKTOR
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

(Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing, H.T.,M.S.)

Salah satu langkah yang dilakukan oleh UIN Alauddin Makassar
pasca diresmikannya pada tanggal 4 Desember 2005 adalah
melakukan aktivitas konkret dan nyata untuk mewujudkan obsesi
UIN sebagai pusat peradaban Islam di Indonesia Bagian Timur.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai cita-cita ini adalah dengan
mengaktifkan sinerjitas antara ilmu pengetahuan umum dan agama
agar supaya tidak terjadi dikotomi antara keduanya.

Langkah konkret yang dilakukan untuk tujuan di atas dimulai
dengan menggagas sistem pengajaran pendampingan. Pendampingan
dilakukan dengan cara mempertemukan silabi umum dan agama,
memadukan dan mensenyawakan literatur umum dan agama, serta
pendampingan dan persenyawaan yang dilakukan dalam diskusi-
diskusi langsung di ruang kelas yang dihadiri oleh pengajar dan
dosen bidang umum dan agama.

Buku ini adalah salah satu bentuk nyata dari realisasi dan
pengejawantahan ide sinerjitas ilmu. Buku ini diharapkan untuk
memberi kontribusi penting yang dapat melahirkan inspirasi-inspirasi
serta kesadaran baru dalam rangka pengembangan keberilmuan kita
sebagai bagian dari civitas akademika UIN Alauddin yang muaranya
diharapkan untuk pencapaian cita-cita UIN Alauddin seperti yang
disebutkan di atas. Hal ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh
para tokoh pendidikan muslim pasca Konferensi Pendidikan Mekkah
dan pada konferensi-konferensi pendidikan setelahnya di beberapa
negara.

Semoga buku ini yang juga merupakan buku daras di UIN
Alauddin dapat memperoleh ridha Allah. Yang tak kalah pentingnya,
buku ini juga dapat menjadi rujukan mahasiswa untuk memandu
mereka memperoleh gambaran konkret dari ide sinerjitas
pengetahuan agama dan umum yang marak diperbincangkan dewasa
ini.

Amin Ya Rabbal-Alamin.
Makassar, September 2013
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah swt yang
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ini dapat
diselesaikan. Buku ini kami antarkan dengan segala kerendahan hati
sebagai upaya meramaikan wacana keilmuan dalam bidang
manajemen. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangan
keilmuan yang signifikan bagi para pembaca.

Buku yang berjudul Pengantar Bisnis merupakan suatu
perkenalan terhadap dunia bisnis dan aspek-aspek yang berkaitan
dengan dunia bisnis. Melalui buku ini, penulis berharap dapat
memberikan gambaran dan informasi tentang bisnis, lingkungan
bisnis, tata kelola bisnis dan unsur-unsur pendukung dalam bisnis.
Dengan demikian, perkenalan tentang bisnis ini dapat menumbuhkan
rasa motivasi bagi calon atau para pelaku bisnis untuk melakukan
inovasi dan kreativitas dalam berkarya di dunia bisnis.

Penulis juga menyadari keterbatasan-keterbatasan dalam
penyusunan buku ini. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai
tanggapan, saran serta kritik yang membangun dari para pembaca
untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada
penulis menerbitkan buku ini sebagai bagian dari Buku Daras UIN
Alauddin Makassar.

Wassalam
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B A B 

I 
BISNIS DAN KEGIATAN 
BISNIS 

I. BAB I BISNIS DAN KEGIATAN BISNIS 

 

 

A. Gambaran Singkat Materi Mata Kuliah 

 Pada materi ini, mahasiswa akan mempelajari bisnis dan kegiatan 

bisnis. Materi kuliah yang diberikan adalah tentang pengertian 

konsep bisnis dan hubungannya dengan profit, tujuan bisnis, ruang 

lingkup bisnis, jenis-jenis konsumen bisnis, faktor-faktor produksi, 

sistem ekonomi, persaingan pasar dan mekanisme pasar menurut 

Islam. 

B. Pedoman Mempelajari Materi 

 Dalam mempelajari materi, mahasiswa dianjurkan untuk 

mempelajari dan memperhatikan pokok-pokok penting yang 

berkaitan dengan bisnis dan kegiatannya serta mengulas kembali 

materi dengan mengerjakan latihan dan tes formatif yang ada.  

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Mampu menjelaskan konsep bisnis 

2. Mampu memahami hubungan bisnis dengan profit 

3. Mampu menjelaskan tujuan bisnis 

4. Mengetahui ruang lingkup bisnis 

5. Mampu menjelaskan jenis-jenis konsumen bisnis 

6. Mampu menjelaskan faktor-faktor produksi dalam bisnis 

7. Mampu menjelaskan sistem ekonomi 

8. Mampu menjelaskan persaingan pasar 

9. Memahami mekanisme pasar menurut Islam 
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D. Materi Perkuliahan 

 Setiap masyarakat mempunyai kebutuhan (need) dan akan 
berusaha untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dalam 
kehidupannya. Peluang untuk menyediakan kebutuhan dari 
masyarakat merupakan peluang bisnis. Dengan kata lain, bisnis 
timbul atas kebutuhan dan harapan (expectation) yang diisyaratkan 
dari masyarakat. Sehingga jika dilihat dalam alur ekonomi, rumah 
tangga atau masyarakat membutuhkan bisnis baik dalam alur kas 
masuk (penghasilan sebagai pekerja) ataupun alur kas keluar 
(produsen produk yang dibutuhkan). Dalam sistem ekonomi tertutup 
atau terbuka, peran bisnis tetap mempunyai fungsi yang sama dalam 
mendorong alur perekonomian.  

 Dalam perekonomian suatu negara, bisnis memegang peranan 

penting yang mendorong alur perekonomian. Banyak negara yang 

mempunyai laju pertumbuhan yang pesat seiring dengan majunya 

perkembangan dalam sektor bisnis. Beberapa negara berkembang 

mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh 

jumlah binis berskala kecil dan menengah dan ekonominya terbangun 

atas dasar bisnis berskala kecil dan menengah. Dengan demikian, 

bisnis patut menjadi bidang yang diperhatikan oleh pihak-pihak yang 

terlibat dalam perekonomian suatu negara. Baik pemerintah, investor 

dan masyarakat merupakan stakeholders bagi bisnis dalam 

menjalankan operasionalnya.  

I.1 Bisnis Dan Profit 

 Bisnis merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan cara 

memproduksi produk dan mendapatkan keuntungan sebagai imbalan 

atas penjualan barang atau jasa yang dihasilkan. Dalam melakukan 

operasinya, bisnis memerlukan wadah bagi pelaku bisnis dalam 

mendorong roda penggerak operasional bisnis yang biasa dikenal 

dengan istilah perusahaan. Produk yang dihasilkan oleh bisnis bisa 

berupa produk nyata (tangible goods) dan produk tidak terlihat 

(intangible goods). Tangible goods merupakan produk yang dapat dilihat 

melalui panca indera manusia seperti mobil, rumah, pulpen. 

Sedangkan intangible goods merupakan produk yang tidak dapat 
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dilihatoleh mata tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen 

seperti jasa. 

 Bisnis dan perusahaan merupakan istilah yang saling terkait. 

Setiap perusahaan mempunyai bisnis dalam bidangnya masing-

masing dan mempunyai tujuan yang mengarah kepada profit atau 

keuntungan. Perusahaan akan beroperasi dengan memproduksi 

ataupun memberikan jasa dalam rangka mendapatkan keuntungan 

sebagai hasil dari penjualan produk atau jasa yang dihasilkannya. 

Bisnis akan selalu mempunyai ikatan dengan perusahaan dan profit 

atau keuntungan. Penjelasan tersebut senada dengan pendapat Griffin 

dan Ebert yaitu bisnis adalah organisasi yang menyediakan jasa atau 

barang dalam rangka mendapat keuntungan (Griffin dan Ebert, 2007). 

 Sementara itu, profit mempunyai arti yang sederhana yaitu 

kelebihan yang didapat dari tingkat penjualan setelah dikurangi oleh 

biaya-biaya. Untuk lebih jelasnya, profit juga didefinisikan sebagai 

uang yang tersisa dari pendapatan atau penjualan yang dikurangi 

dengan semua pengeluaran yang terjadi akibat operasional 

perusahaan dalam proses produksi atau pembuatan jasa. Lebih lanjut, 

profit dikenal menjadi salah satu faktor motivasi bagi indvidu-

individu dalam membangun bisnis. Sehingga bisnis bukanlah bisnis 

yang baik jika bisnis tidak dapat menghasilkan profit atau 

keuntungan yang dapat memenuhi ekspetasi atau harapan dari 

individu-individu sebagai pelaku bisnis.   

 

I.2 Konsep Bisnis 

 Bisnis tergantung permintaan dan penawaran dalam suatu 

ekonomi. Ketika masyarakat mempunyai keinginan (want) dan 

kebutuhan (need) akan suatu produk atau jasa, maka akan 

menghasilkan permintaan akan suatu barang atau jasa. Bisnis 

merupakan penyedia dari suatu produk atau jasa yang diinginkan 

atau dibutuhkan oleh masyarakat sehingga terjadi penawaran suatu 

produk atau jasa tersebut. Dengan kata lain, bisnis tergantung kepada 

pilihan konsumen dan permintaan konsumen. 
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Diagram 1.1 

Arus Dalam Pasar 

 

 

 Dengan adanya permintaan dan pilihan konsumen akan suatu 
produk atau jasa, maka bisnis mempunyai kesempatan untuk 
mewujudkan permintaan tersebut. Peluang itu merupakan celah yang 
baik bagi individu-individu yang berkeinginan untuk menciptakan 
penawaran akan barang atau jasa. Selanjutnya, bisnis menimbulkan 
kesempatan atau peluang bagi pelaku bisnis atau wirausaha untuk 
menjadi produsen akan suatu barang atau jasa. 

 Pengaruh bisnis tidak hanya sekedar penyedia kebutuhan atau 
keinginan masyarakat. Dalam kapasitasnya sebagai produsen barang 
atau jasa, bisnis secara tidak lansung dapat meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat yang tersirat 
kepada kebutuhan atau keinginan masyarakat dalam berkehidupan. 
Bahkan dalam sistem ekonomi, masyarakat tidak hanya dapat 
menikmati barang atau jasa yang dihasilkan oleh bisnis. Masyarakat 
di suatu daerah akan menikmati lapangan pekerjaan yang tersedia 
dengan pendirian suatu bisnis. Bisnis memiliki mata rantai lapangan 
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pekerjaan tidak hanya sebagai pekerja atau karyawan tetapi juga 
menciptakan kebutuhan pemasok atau supplier dan distributor bagi 
produksi barang atau jasa yang dihasilkan.  

 Dalam menjalankan operasinya, bisnis suatu perusahaan 
mempunyai fungsi-fungsi yang menerangkan lebih detail aktivitas-
aktivitas didalamnya. Menurut Steinhoff, fungsi-fungsi bisnis tersebut 
adalah (Solihin, 2006): 

1. Mendapatkan bahan mentah 

 Perolehan bahan mentah (input) menjadi penting dalam proses 
produksi barang atau jasa suatu bisnis. Kualitas akan produk 
atau jasa akan dipengaruhi oleh kualitas bahan mentah. 
Selanjutnya, penyediaan produk atau jasa ke konsumen juga 
tergantung kepada ketepatan dan akurasi perusahaan dalam 
memperoleh bahan mentah sebagai dasar produksi perusahaan.  

2. Mengolah atau memproses bahan mentah menjadi produk 

 Dalam proses pengolahan, perusahaan selayaknya dapat 
memenuhi permintaan konsumen dengan menghasilkan produk 
barang atau jasa (output) sesuai dengan tingkat permintaan 
konsumen pada suatu periode. Jangka waktu produksi akan 
mempengaruhi ketepatan penyediaan barang atau jasa yang 
diisyaratkan oleh tingkat permintaan konsumen pada suatu 
waktu. Dengan demikian, tidak hanya kualitas barang atau jasa 
yang penting tetapi keefektifan dan efisiensi produksi akan 
mempengaruhi keuntungan yang diterima perusahaan dalam 
bisnisnya. 

3. Mendistribusikan produk ke konsumen 

 Distribusi barang atau jasa mengantarkan ke tangan konsumen 
sehingga kepuasan konsumen pun dapat dipenuhi oleh 
perusahaan. Hal ini akan berperan terhadap persepsi konsumen 
atau masyarakat dalam pemenuhan tingkat permintaan 
konsumen akan suatu barang atau jasa. Sehingga, konsumen 
diharapkan akan tetap mempunyai keinginan atau kebutuhan 
atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. 

 Pertanyaan selanjutnya akan bisnis adalah faktor yang 
mendorong perkembangan bisnis. Berdasarkan penjelasan 
sebelumnya, maka faktor pendorong perkembangan bisnis adalah 
memenuhi permintaan konsumen dan keinginan dari pelaku bisnis 
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untuk memperoleh keuntungan. Bisnis tidak dapat tercipta jika tidak 
ada permintaan akan barang atau jasa dari konsumen sebagai pembeli 
dan pengguna. Hal selanjutnya yang jelas adalah para pemilik bisnis 
mau memasuki dunia bisnis karena didorong oleh keinginan untuk 
mendapatkan profit dari operasional perusahaan yang dikelola. 

I.3 Jenis-Jenis Konsumen Bisnis 

 Hal yang juga perlu diperhatikan dalam bisnis adalah siapa saja 
yang merupakan konsumen dalam bisnis yang ingin digeluti. Secara 
garis besar, jenis-jenis konsumen bisnis adalah (Solihin, 2006): 

1. Original Equipment Manufacturers 

 Original Equipment Manufacturers yang dimaksud sebagai 
konsumen bisnis adalah perusahaan yang mengkonsumsi atau 
membeli produk dan menjadikan produk tersebut sebagai bagian 
dari produk akhir perusahaan.  

2. Agen pemerintah 

 Pada barang atau jasa tertentu, agen pemerintah dapat bertindak 
sebagai konsumen bisnis. Bahkan agen pemerintah adalah 
pembeli terbesar akan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 
Biasanya produk tersebut merupakan produk yang kebutuhan 
dasar masyarakat atau produk langka. 

3. Institusi 

 Konsumen bisnis lainnya adalah institusi yang membutuhkan 

produk perusahaan sebagai bagian dari operasionalnya dalam 

melayani atau produksi. 

4. Reseller atau penjual kembali 

 Konsumen bisnis ini merupakan berpanjangan tangan dari 
perusahaan yang membentu perusahaan dalam tahapan 
distribusi produk perusahaan. Reseller dapat mengambil dalam 
bentuk grosir atau eceran dari perusahaan, tegantung kepada 
kesepakatan antara perusahaan dan reseller tersebut.  

I.4 Tujuan Bisnis 

 Setiap bisnis mempunyai tujuannya masing-masing sesuai 
dengan area bisnis yang dipilih oleh perusahaan. Hal yang penting 
untuk diingat adalah bisnis akan menjadi sukses jika bisnis yang 



Buku Daras Pengantas Bisnis    |    7 

dilakukan memberikan manfaat bagi konsumen sehingga perusahaan 
menikmati keuntungan atas penjualan barang atau jasa yang 
bermanfaat. Menurut Ducker, tujuan dibutuhkan di setiap area ketika 
kinerja dan hasil lansung mempengaruhi secara vital kepada 
keberlansungan dan kesuksesan bisnis (Solihin , 2006).  

 Secara garis besar, tujuan bisnis yang nyata adalah untuk mencari 
keuntungan atau profit dengan cara menyediakan permintaan akan 
barang atau jasa dari konsumen. Tujuan bisnis lainnya adalah mencari 
keuntungan atau profit dengan cara menyediakan barang atau jasa 
yang diperkirakan di masa mendatang memenuhi kebutuhan atau 
keinginan dari konsumen.  

 Untuk memastikan perusahaan telah berada pada jalur yang 
tepat dalam mencapa tujuan dalam bisnisnya, maka perusahaan perlu 
menetapkan kunci-kunci hasil yang diharapkan (keys result area) 
sebagai panduan dalam menjalankan bisnisnya. Kunci hasil secara 
umum yang diharapkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut 
(Solihin, 2006): 

1. Market standing/ penguasaan pasar 

 Untuk memasarkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh 
perusahaan, perusahaan perlu memperhatikan pasar tujuan 
pemasaran dan pendistribusian produk perusahaan. Setiap 
perusahaan sebaiknya melakukan penguasaan pasar sehingga 
dapat menyajikan produk yang bermanfaat bagi konsumen atau 
masyarakat secara umum. 

2. Inovasi 

 Seiring dengan waktu, maka kebutuhan dan keinginan 
masyarakat juga berubah. Dengan demikian, perusahaan yang 
dapat bertahan dalam bisnis adalah perusahaan yang terus 
melakukan inovasi dalam produknya sehingga produknya tetap 
memberikan kegunaan bagi pemakainya. 

3. Sumber daya fisik dan keuangan 

 Dalam melakukan produksinya, perusahaan membutuhkan 
pendukung atau sumber daya baik secara fisik ataupun 
keuangan. Fasilitas fisik membantu perusahaan untuk mengelola 
produksinya dan mengantar hasil produksi secara efektif dan 
efisien ke tangan konsumen. Sementara itu, sumber daya 
keuangan memegang peranan penting dalam memastikan 
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kelancaran proses produksi perusahaan. Tanpa sumber daya 
keuangan yang memadai maka perusahaan dapat mengalami 
kesulitan dalam melakukan kegiatan bisnisnya. 

4. Profitabilitas 

 Sesuai dengan tujuan bisnis, maka kunci hasil ini menjadi salah 
satu faktor penting bagi perusahaan. Setiap langkah bisnis yang 
dilakukan oleh perusahaan biasanya didasari oleh tingkat 
profitabilitas yang diharapkan dalam anggaran yang dibuat oleh 
perusahaan. Penetapan profitabilitas pada awal pelaksanaan 
bisnis dapat mengarahkan perusahaan untuk beroperasi sesuai 
dengan rencana bisnisnya. 

5. Kinerja dan pengembangan manajer 

 Dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen dalam operasional 
bisnis, perusahaan perlu memiliki manajer-manajer sebagai 
wakil-wakil pemilik bisnis. Para manajer tersebut selayaknya 
mempunyai ketrampilan dan keahlian yang diperlukan dalam 
kegiatan bisnis. Dengan demikian, kinerja dan pengembangan 
para manajer menjadi salah satu penopang keberhasilan 
perusahaan dalam menjalankan bisnis.  

6. Kinerja dan perilaku pegawai 

 Setiap bisnis membutuhkan sumber daya manusia dalam 
menjalani operasi produksi. Sumber daya manusia merupakan 
salah satu hal mutlak yang harus diperhatikan dalam 
perusahaan. Tanpa sumber daya manusia yang terampil, 
perusahaan tidak akan dapat berkembang secara baik walaupun 
produk yang dihasilkan berkualitas tinggi. Hal itu yang 
menyebabkan pentingnya bagi perusahaan untuk 
memperhatikan kinerja dan perilaku pegawainya dalam 
melakukan pekerjaan dan tugas dalam kegiatan bisnis 
perusahaan. 

 

7. Tanggung jawab publik 

 Isu akan tanggung jawab publik menjadi salah satu hal yang 
mencuat pada beberapa tahun belakangan ini. Bahkan dalam 
beberapa literatur dijelaskan bahwa tujuan perusahaan dalam 
melaksanakan bisnis tidak hanya sekedar mendapatkan 
keuntungan atau profit tetapi juga melaksanakan tanggung jawab 
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publik. Hal ini didorong oleh perkembangan kesadaran 
masyarakat akan pentingnya alam (go green), lingkungan sekitar 
tempat perusahaan beroperasi baik ekonomi, sosial, budaya dan 
kelestarian lingkungan. 

I.5 Ruang Lingkup Bisnis 

 Setiap negara mempunyai ruang lingkup bisnis yang secara 
umum serupa. Untuk lebih jelasnya, klasifikasi lapangan usaha di 
Indonesia adalah sebagai berikut (Sukirno, et.al, 2011): 

1. Usaha pertanian 

2. Usaha pertambangan dan penggalian 

3. Usaha industri pengolahan 

4. Usaha listrik, gas dan air 

5. Usaha konstruksi 

6. Usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan dan jasa 
akomodasi 

7. Usaha angkutan, pergudangan dan komunikasi 

8. Usaha lembaga keuangan 

9. Usaha real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan, jasa 
kemasyarakatan, sosial dan perseorangan 

I.6 Faktor-Faktor Produksi 

 Untuk melakukan produksi, perusahaan harus memiliki faktor-
faktor produksi yang mendukung kelancaran proses produksi. 
Faktor-faktor produksi yang dimaksud adalah sumber-sumber yang 
digunakan oleh perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa 
yang akan dijual atau dipasarkan ke konsumen atau biasa dikenal 
dengan input. Input akan diolah melalui proses produksi dan akan 
menghasilkan barang atau jasa yang disebut dengan output. Sumber-
sumber yang dikategorikan sebagai faktor-faktor produksi adalah 
sebagai berikut (Sukirno, et.al, 2011, et.al, 2011): 

1. Sumber daya manusia 

 Sumber daya manusia merupakan penggerak operasional bisnis 
perusahaan. Pentingnya sumber daya manusia bahkan tersirat 
dalam salah satu pilar pendirian suatu organisasi. Perusahaan 
yang sukses tidak hanya memiliki fasilitas fisik atau produk yang 
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diminati, tetapi juga memiliki tenaga kerja yang handal yang 
mengarahkan perusahaan untuk mencaai tujuannya. 

2. Sumber daya fisik 

 Dalam memproduksi barang atau jasa, bisnis tergantung kepada 
sumber daya fisik yang dmiliki sebagai infratsurktur dalam 
memproduksi. Pengelolaan sumber daya fisik juga merupakan 
salah satu kunci keberhasilan bagi perusahaan dalam 
membangun bisnis. 

3. Capital atau sumber daya keuangan 

 Produksi juga membutuhkan capital atau sumber daya keuangan. 
Untuk menghasilkan barang atau jasa, perusahaan memerlukan 
capital untuk membantu persiapan produksi seperti pembelian 
bahan mentah. Tanpa capital yang memadai maka produksi tidak 
dapat berjalan sesuai dengan rencana bisnis. 

4. Sumber daya informasi 

 Ketika proses produksi mulai berjalan, mata rantai perusahaan 
mulai dari penyediaan bahan mentah, penyimpanan barang jadi 
hingga proses pendistribusian memerlukan jalur komunikasi 
antar departemen. Hal ini menjadi penting untuk membangun 
sistem informasi yang efisien sehingga rantai antar departemen 
dapat terbangun dengan jaringan informasi yang akurat dan 
detail. 

Diagram 1.2 

Faktor-Faktor Produksi 
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5. Jiwa kewirausahaan 

 Bisnis belum berhasil jika tidak mempunyai perkembangan atau 
kemajuan. Bisnis seyogyanya merespon perubahan yang terjadi 
pada konsumennya. Dengan demikian, pelaku bisnis bukan 
hanya mempunyai keahlian manajerial tetapi juga dituntut untuk 
memiliki jiwa kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan tercermin 
akan keinginan terus berkembang dan melakukan inovasi yang 
membawa perusahaan dari tingkat lokal, nasional dan global. 

I.7 Sistem Ekonomi 

 Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya merupakan bagian dari 
sistem ekonomi yag ada dalam setiap negara. Penting bagi 
perusahaan untuk dapat memperhatikan sistem ekonomi yang ada di 
negara atau daerah perusahaan beroperasi. Setiap negara mempunyai 
sistem ekonomi yang berbeda-beda. sistem ekonomi adalah cara 
pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu negara (Sukirno, et.al, 
2011). Secara umum, jenis-jenis sistem ekonomi adalah perekonomian 
terpimpin, perekonomian pasar dan perekonomian pasar campuran.  

1. Perekonomian Pasar Bebas 

 Sistem ekonomi pasar bebas dikenal juga dengan istilah kapitalis. 
Sistem ekonomi kapitalis dilatarbelakangi dengan doktrin 
ekonomi laissez faire yang berkembang di Amerika Utara dan 
sebagian besar negara di Eropa (Solihin, 2006). Doktrin laissez 
faire mengartikan bahwa campur tangan pemerintah dalam 
perekonomian negara dibatasi seminimal mungkkin dan 
mekanisme ekonomi seluruhnya diserahkan kepada mekanise 
pasar (market mechanism). Mekanisme pasar adalah suatu 
mekanisme dimana pembeli dan penjual berinteraksi untuk 
menentukan harga dan pertukaran barang dan jasa. Dengan kata 
lain, dalam sistem kapitalis para pembeli barang mempunyai 
peranan penting dalam menentukan kegiatan ekonomi dalam 
suatu masyarakat.  

 Perekonomian pasar bebas mempunyai ciri-ciri utama yaitu 
(Sukirno, et.al, 2011 dan Solihin, 2006): 
a. Kegiatan ekonomi ditentukan oleh keinginan pasar. 

 Walaupun para pelaku bisnis dapat merencanakan kegiatan 
ekonomi yang ingin dilakukan, tetapi pasar juga yang akan 
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menentukan keberlansungan setiap usaha atau bisnis yang 
dilakukan. Singkatnya permintaan pasar akan suatu barang 
atau jasa akan menentukan keberlansungan bisnis produsen 
barang atau jasa tersebut. Sistem ekonominya berbasis 
permintaan dan penawaran. 

b. Kebebasan untuk berusaha, bersaing dan memiliki harta 

 Pasar bebas memberikan kebebasan bagi setiap individu 
untuk berusahan dan bersaing. Kebebasan menjalankan 
usaha juga mengindikasikan adanya kebebasan untuk 
memiliki harta sebagai hasil usaha dan bekerja. Dengan 
demikian, setiap individu dipacu untuk bersaing satu 
dengan lainnya dengan cara apapun termasuk 
mengembangkan ketrampilan untuk kemajuan bisnis yang 
dimiliki. Implikasi dari kebebasan ini adalah golongan yang 
mampu bersaing akan menjadi golongan yang mempercepat 
pertumbuhan ekonomi dan mampu menigkatkan hartanya. 
Impikasi lainnya timbul dari golongan yang jumlahnya lebih 
besar yaitu golongan yang kekurangan sumber daya 
sehingga tidak mampu bersaiang dan akhirnya masih 
terbelenggu dalam kemiskinan. Hal inilah yang 
menyebabkan adanya ketimpangan dalam distribusi 
pendapatan masyarakat. 

c. Menggalakkan perkembangan teknologi dan pertumbuhan 
ekonomi 

 Salah satu ciri dari ekonomi pasar bebas adalah tingginya 
motivasi untuk mendapatkan keuntungan sehingga setiap 
perusahaan akan berusaha untuk mengembangkan 
produknya melalui research and development (R&D). Hak itu 
menggalakkan pentingnya perkembangan teknologi bagi 
perusahaan untuk menemukan produk dengan inovasi dan 
memproduksi secara efisien. Dorongan dalam 
perkembangan produk akan memberikan adanya indikasi 
pertumbuhan ekonomi lewat pertumbuhan produksi dan 
penjualan perusahaan.  

d. Fluktuasi kegiatan ekonomi semakin besar 

 Perekonomian pasar bebas mempunyai kegiatan ekonomi 
yang cenderung berfluktuasi secara tinggi. Ketika 
perekonomian terjadi eskpansi maka perusahaan juga 
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mengambil peluang untuk meningkatkan keuntungan 
dengan cara meningkatkan penjualan lewat produksi yang 
tinggi. Hal tersebut tumbuh seiring juga dengan tingginya 
kebutuhan investasi dan keinginan untuk memperluas 
kegiatan usaha. Namun jika terjadi kelebihan kaasitas 
produksi dan masyarakat mengurangi konsumsi atau 
belanjanya maka perusahaan akan terkena dampak yang 
besar. Perusahaan akan mengurangi kapasitas produksi 
untuk memperkecil kerugian dan dapat terjadi pemutusan 
hubungan kerja sehingga keadaan ekonomi dapat mengarah 
ke depresi ekonomi. Depresi ekonomi yang dipicu dengan 
fluktuasi kegiatan ekonomi yang tinggi telah terjadi pada 
tahun 1929-1932.  

 

2. Perekonomian Terpimpin 

 Perekonomian terpimpin atau terpusat adalah sistem ekonomi 
yang pengaturan kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah 
melalui badan yang disebut dengan perencana pusat.sistem 
ekonomi terpimpin bekerja dengan bentuk piramida dimana 
pimpinan teratas adalah badan pemerintah. Badan tersebut 
mengatur kegiatan ekonomi dan sumber produksi juga dikuasai 
oleh pemerintah. Secara singkat, ketentuan harga barang atau jasa 
sebagai hasil produksi ditentukan oleh pemerintah bukan atas 
mekanisme pasar dan mengambil keuntungan bukan lagi motif. 

 Sistem ekonomi terpimpin dengan pemikiran sosialis yag dianut 
oleh kaum komunis lahir akibat ketidakpuasan dari 
perekonomian pasar bebas yang dianut pada abad 18 dan abad 19 
ketimpangan distribusi pendapatan antara golongn pengusaha 
dan pekerja. Dengan latar belakang itu, maka kegiatan ekonomi 
kembali diambil oleh pemerintah sebagai usaha pendistribusian 
pendapatan yang merata. 

 Ciri-ciri perekonomian terpimpin adalah: (Solihin, 2006) 
a. Mekanisme pasar digantikan oleh perencanaan terpusat. 

Keinginan masyarakat bukan lagi penentu kegiatan usaha 
produksi tetapi pemerintah yang mengatur produksi.  

b. Pemilikan alat dan sumber produksi termasuk mesin, pabrik 
dan tanah dikuasai oleh negara. Dengan demikian,  tidak ada 
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perusahaan yang dimiliki oleh swasta, semua perusahaan 
adalah milik pemerintah. 

c. Negara dengan badan perencana pusat mengatur apa yang 
akan diproduksi, jumlah produksi, metode produksi, waktu 
produksi dan harga dari barang atau jasa yang dihasilkan 

d. Pemerintah melakukan perencanaan berjangka atas 
produksi, distrbusi, konsumsi dan alokasi sumber produksi. 
Perencanaan dapat dilakukan setiap tahun, per 5 tahun, atau 
per 8 tahun) 

Akan tetapi, perekonomian terpimpin mempunyai kelemahan 
yaitu lambatnya pertumbuhan ekonomi. Setelah perang dunia ke 
II banyak negara yang dipengaruhi oleh kaum sosialis dari partai 
kkomunis. Akan tetapi, perkembangan dari negara-negara 
tersebut seperti: Korea Utara, Rusia, Jerman Timur tidak sepesat 
negara-negara penganut sistem ekonomi bebas sehingga 
memaksa negara-negara tersebut untuk meninggalkan sistem 
ekonomi terpimpin dan condong ke sistem ekonomi bebas.  

 

3. Perekonomian Pasar Campuran 

Dengan pengalaman kegagalan atas perekonomian pasar bebas 
dan perekonomian pasar terpimpin, maka banyak negara yang 
mencoba untuk mengkombinasikan antara kedua sistem ekonomi 
tersebut. Kegiatan ekonomi tetapi dilakukan melalui mekanisme 
pasar akan tetapi peran pemerintah mengalami peningkatan 
dalam kegiatan ekonomi untuk penyeimbang dan menjamin 
terjadiya pendistribusian pendapatan yang merata. 
Perekonomian pasar campuran adalah sistem ekonomi dimana 
secara bersama badan usaha swasta dan badan usaha milik 
pemerintah melakukan kegiatan yang menghasilkan barang atau 
jasa (Sukirno, et.al, 2011).  

Sebagai sistem ekonomi yang mengkombinasikan kebebasan 
dengan intervensi dari pemerintah, kegiatan ekonomi 
dilaksanakan dengan oleh pihak swasta dan sektor-sektor yang 
tidak dilakukan oleh swasta di ambil alih oleh pemerintah. Dalam 
perekonomian campuran ada umumnya terbagi atas dua jenis 
kombinasi yaitu private ownership market economy dan public 
ownership planned economy (Lipsey, 1995). Jenis pertama adalah 
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private ownership market economy yang berarti bahwa mekanisme 
koordinasi yang utama dan mayoritas aset produktif dikuasai 
oleh private sector (swasta). Jenis yang kedua yang paling umum 
digunakan adalah  public ownership planned economy dimana 
perencanaan pusat yang berarti pemegang koordinasi pembuatan 
keputusan utama dan properti dipegang oleh publik 
(pemerintah). 

I.8 Persaingan Pasar 

 Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual dalam 
melakukan transaksi jual beli akan produk. Setiap pasar mempunyai 
tingkat persaingan yang berbeda satu sama lainnya. Tiap jenis 
persaingan tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan akan komoditas 
dalam pasar tetapi juga jumlah perusahaan, penawaran akan 
komoditas dalam pasar tetapi juga jumlah perusahaan dan power 
yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dalam pasar tersebut 
dalam penentuan harga komoditas yang diproduksi. Secara garis 
besar, persaingan pasar terdiri atas empat struktur yaitu persaingan 
pasar sempurna (perfect competition), Monopoli dan persaingan pasar 
tidak sempurna (imperfect competition) yang terdiri atas oligopoli dan 
monopolistik (Lipsey, 1995).     

 

1. Persaingan Sempurna (perfect competition) 

 Persaingan sempurna atau biasa disebut struktur pasar yang 
berkompetisi secara sempurna merupakan benchmark bagi jenis 
persaingan lainnya. Persaingan sempurna merupakan struktur 
pasar dimana semua perusahaan yang didalamnya merupakan 
price takers (penentu harga) dan ada kebebasan untuk masuk 
ataupun keluar dari industri (Lipsey, 1995).  

 Persaingan sempurna dibangun dengan berdasarkan 5 
asumsi yang berhubungan dengan perusahaan dan industri 
(lipsey). Asumsi pertama adalah semua perusahaan 
memproduksi produk yang identik (homogeneous products). 
Asumsi kedua adalah konsumen tahu karakteristik dari produk 
yang dijual dan harga produk yang ditetapkan oleh perusahaan. 
Tingkat output perusahaan pada rata-rata total biaya minimum 
dalam jangka panjang adalah kecil dibandingkan total output 
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industri merupakan asumsi ketiga. Perusahaan sebagai penentu 
harga atau price takers adalah asumsi keempat. Asumsi terakhir 
adalah industri diasumsikan mempunyai kebebasan masuk dan 
keluar. 

2. Monopoli 

 Kata monopoli berasal dari bahasa Yunani yaitu monos polein 
yang berarti sendiri untuk menjual (Lipsey, 2005). Pakar ekonomi 
mengatakan bahwa monopoli terjadi ketika output dari seluruh 
industri yang diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan 
sehingga dikenal dengan istilah monopoli dan  perusahaan 
monopoli (lipsey). Dalam monopoli, produk yang dijual biasanya 
merupakan produk yang unik sehingga pengontrolan harga 
tercipta sepenuhnya. Dengan hanya ada satu perusahaan dalam 
pasar, maka dalam monopoli tidak terjadi persaingan sebagai 
akibat ketidakhadiran perusahaan kompetitor dalam pasar. 
Monopoli juga berarti bahwa tidak ada hubungan yang nyata 
antara harga pasar dan jumlah kuantitas produk.  

 Untuk memaksimalkan keuntungan dalam pasar monopoli 
dalam jangka panjang maka pasar mempunyai hambatan untuk 
masuk (entry barriers) untuk perusahaan baru (Lipsey, 1995). 
Hambatan untuk masuk dapat diciptakan ataupun terbentuk 
secara alami (Lipsey, 1995). Hambatan untuk masuk yang 
terbentuk alami merupakan hasil dari skala ekonomis (economics 
of scale) yang berarti bahwa perusahaan besar memiliki rata-rata 
total biaya yang rendah dibandingkan dengan perusahaan kecil. 
Biasanya hambatan masuk secara alami juga terjadi diakibatkan 
kondisi permintaan industri hanya memperbolehkan satu 
perusahaan untuk menutupi biaya dalm produksi pada skala 
efisien minimum (minimum efficient scale). Sedangkan hambatan 
masuk yang diciptakan bisanya dilakukan oleh aksi pemerintah 
dan dibenarkan, seperti pembuatan peraturan. 

 Monopoli mempunyai konsekuensi atas karakteristiknya 
yang hanya mempunyai satu perusahaan dan adanya hambatan 
untuk masuk. Perusahaan baru biasanya membawa inovasi ke 
dalam pasar dan monopoli dengan hambatan untuk masuk 
mencegah masuknya inovasi ke dalam pasar. Pengaruh monopoli 
juga dapat dibatasi dengan hadirnya produk pengganti dan 
pengembangan produk baru.  
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3. Oligopoli 

 Oligopoli berasal dari bahasa Yunani yaitu oligos polein yang 
berarti beberapa untuk menjual (lipsey). Oligopoli adalah 
industri yang terdiri atas dua atau lebih perusahaan dimana salah 
satu perusahaan tersebut memproduksi porsi yang signifikan 
dari total output industri. Dalam pasar oligopoli, ada perusahaan 
yang mendominasi produksi output sehingga sulit bagi 
perusahaan baru untuk menjalankan bisnisnya di pasar ini (high 
barriers to entry). Harga produk mengikuti terhadap harga pasar. 
Sedangkan produk yang dijual terdiferensiasi. 

 Dalam oligopoli, perusahaan hanya menghadapi beberapa 
perusahaan pesaing. Jumlah kompetitor relatif kecil untuk setiap 
perusahaan membuat perusahaan menyadari bahwa kompetitor 
akan merespon terhadap pergerakan perusahaan dan perusahaan 
akan berusaha untuk memperhatikan respon tersebut. Oligopoli 
mempuntai interdependensi antar kebijakan yang dibuat oleh 
berbagai perusahaan dalam industri.  

4. Monopolistik 

Persaingan monopolistik mempunyai kemiripan dengan 
pasar persaingan sempurna yaitu banyaknya perusahaan dalam 
pasar dan menunjukkan adanya kebebasan untuk masuk dan 
keluar industri. Akan tetapi, persaingan monopolistik 
mempunyai produk yang terdiferensiasi dan perusahaan bukan 
penentu harga hanya mempunyai sedikit kekuatan untuk 
menentukan harga akan produk yang mereka produksi (Lipsey, 
1995). Diferensiasi produk mengarah kepada pembangunan 
merek akan produk dan iklan produk yang memberi perusahaan 
tingkat monopoli akan produknya sendiri. Setiap perusahaan 
dapat menaikkan harga walaupun kompetitornya tidak 
menaikkan harga tanpa kehilangan pendapatan penjualan.  

Teori persaingan monopolistik dibangun dengan didasari 3 
asumsi (Lipsey, 1995). Asumsi pertama adalah tiap perusahaan 
memproduksi satu jenis produk ata merek dari industri dengan 
diferensiasi produk. Asumsi kedua adalah industri terdiri dari 
banyak perusahaan yang acuh terhadap reaksi dari 
kompetitornya ketika mereka membuat kebijakan akan harga dan 
output. Asumsi terakhir adalah adanya kebebasan masuk dan 
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keluar dari industri dengan keuntungan sebagai faktor penarik 
adanya perusahaan baru dalam industri. 

I.9 Mekanisme Pasar Menurut Islam 

 Dalam struktur pasar yang telah disebutkkan diatas, banyak 
terdapat kelemahan-kelemahan yang dapat merugikan satu pihak dan 
hanya menguntungkan pihak lainnya. Menurut M. Nejatullah Siddiqi, 
sistem pasar yang ada dibawah pengaruh semangat Islam 
berdasarkan rasionalitas di samping persaingan sempurna, hal itu 
berarti bahwa mekanisme pasar harus mengarah pada keselarasan 
antara kepentingan para konsumen (Lubis, 2000). Mekanisme pasar 
memiliki pengaturan dan pengertian khusus dalam sistem ekonomi 
Islam. Teori harga dalam Islam melarang setiap bentuk pemerasan 
baik dari pihak produsen maupun konsumen (Azis, 2008).  Oleh 
karena itu, bentuk pemerasan dalam mekanisme pasar dalam Islam 
merupakan bentuk perbuatan tercela bukan saja pada dimensi 
duniawi tapi juga bentuk ukhrawi (Azis, 2008). Seperti yang makna 
yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 100 berikut ini: 

                          

         

Terjemahaannya: 

―Katakanlah: "tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun 
banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah 
Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. al-
Maidah/5: 100). 

 Mekanisme pasar menurut Islam harus mempunyai tiga eleman 
(Lubis, 2000). Elemen  pertama, menyelesaikan masalah ekonomi.  
Elemen kedua yaitu para konsumen berperilaku sesuai dengan ajaran 
Islam. Elemen terakhir adalah campur tangan negara diperlukan 
sejauh bermanfaat bagi kepentingan banyak dan melindungi 
kepentingan umum. Selanjutnya, untuk memastikan jalanya suatu 
mekanisme pasar menurut Islam, maka diperkenalkanlah filter moral.  

 Mekanisme pasar dilakukan dengan 3 filter moral (Azis, 2008) 
sebagai berikut: 
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1. Filter pertama adalah menyerang problem keinginan yang tak 
terbatas lansung pada sumber-sumbernya, kesadaran batin 
seseorang dengan mengubah skala preferensi individu sesuai 
dengan tuntutan khilafah dan „adalah.  

2. Filter kedua adalah dapat menghindari perdagangan yang 
bersifat memonopoli dan mencegah pengusaha kecil agar tidak 
sampai ke pasar dan membeli barang dagangan mereka sebelum 
mereka sampai ke pasar. Tindakan ini dimaksudkan agar 
pengusaha kecil tidak mengetahui harga yang berlaku di pasar 
(ar-rukban) 

3. Filter ketiga adalah manusia tidak memiliki pengetahuan untuk 
menilai efek perbuatan mereka kepada orang lainm terutama 
mereka yang terkena dampak lebih ringan. Oleh sebab itu, perlu 
adanya norma-norma etika dalam berperilaku untuk 
meminimalkan dampak negatif terhadap orang lain. 
 

Latihan 

1. Apa yang dimaksud dengan bisnis dan hubungannya dengan 
sistem ekonomi? 

2. Jelaskan tentang faktor-faktor produksi dalam bisnis? 
3. Jelaskan tentang jenis perekonomian dan jenis perekonomian apa 

yang dianut oleh Indonesia? 
4. Jelaskan tentang jenis persaingan pasar? 
5. Jelaskan tentang mekanisme pasar dalam Islam? 

 

Rangkuman 

1. Bisnis timbul atas kebutuhan dan harapan (expectation) yang 
diisyaratkan dari masyarakat. Sehingga jika dilihat dalam alur 
ekonomi, rumah tangga atau masyarakat membutuhkan bisnis 
baik dalam alur kas masuk (penghasilan sebagai pekerja) ataupun 
alur kas keluar (produsen produk yang dibutuhkan). 

2. Produk yang dihasilkan oleh bisnis bisa berupa produk nyata 
(tangible goods) dan produk tidak terlihat (intangible goods). 
Tangible goods merupakan produk yang dapat dilihat melalui 
panca indera manusia seperti mobil, rumah, pulpen. Sedangkan 
intangible goods merupakan produk yang tidak dapat dilihat oleh 
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mata tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen seperti 
jasa. 

3. Dengan adanya permintaan dan pilihan konsumen akan suatu 
produk atau jasa, maka bisnis mempunyai kesempatan untuk 
mewujudkan permintaan tersebut. Peluang itu merupakan celah 
yang baik bagi individu-individu yang berkeinginan untuk 
menciptakan penawaran akan barang atau jasa. Selanjutnya, 
bisnis menimbulkan kesempatan atau peluang bagi pelaku bisnis 
atau wirausaha untuk menjadi produsen akan suatu barang atau 
jasa. 

4. Jenis-jenis konsumen bisnis adalah original equipment 
manufacturers, agen pemerintah, institusi dan reseller atau penjual 
kembali.  

5. Faktor-faktor produksi yang dimaksud adalah sumber-sumber 
yang digunakan oleh perusahaan dalam menghasilkan barang 
atau jasa yang akan dijual atau dipasarkan ke konsumen atau 
biasa dikenal dengan input. 

6. Faktor-Faktor Produksi adalah sumber daya manusia, sumber 
daya fisik, sumber daya informasi, capital dan entreprenuers 

7. Setiap negara mempunyai sistem ekonomi yang berbeda-beda. 
sistem ekonomi adalah cara pengaturan kegiatan ekonomi dalam 
suatu negara. 

8. Jenis-jenis sistem ekonomi adalah perekonomian terpimpin, 
perekonomian pasar dan perekonomian pasar campuran. 

9. Perekonomian pasar bebas adalah bahwa campur tangan 
pemerintah dalam perekonomian negara dibatasi seminimal 
mungkkin dan mekanisme ekonomi seluruhnya diserahkan 
kepada mekanise pasar (market mechanism). 

10. Perekonomian terpimpin atau terpusat adalah sistem ekonomi 
yang pengaturan kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah 
melalui badan yang disebut dengan perencana pusat. Sistem  
ekonomi terpimpin bekerja dengan bentuk piramida dimana 
pimpinan teratas adalah badan pemerintah. 

11. Perekonomian pasar campuran adalah sistem ekonomi dimana 
secara bersama badan usaha swasta dan badan usaha milik 
pemerintah melakukan kegiatan yang menghasilkan barang atau 
jasa 
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12. Persaingan pasar terdiri atas empat struktur yaitu persaingan 
pasar sempurna (perfect competition), Monopoli dan persaingan 
pasar tidak sempurna (imperfect competition) yang terdiri atas 
oligopoli dan monopolistik 

13. Persaingan sempurna merupakan struktur pasar dimana semua 
perusahaan yang didalamnya merupakan price takers (penentu 
harga) dan ada kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari 
industri 

14. Monopoli terjadi ketika output dari seluruh industri yang 
diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan sehingga dikenal 
dengan istilah monopoli dan  perusahaan monopoli 

15. Oligopoli adalah industri yang terdiri atas dua atau lebih 
perusahaan dimana salah satu perusahaan tersebut memproduksi 
porsi yang signifikan dari total output industri. 

16. Persaingan monopolistik mempunyai produk yang terdiferensiasi 
dan perusahaan bukan penentu harga hanya mempunyai sedikit 
kekuatan untuk menentukan harga akan produk yang mereka 
produksi 

17. Teori harga dalam Islam melarang setiap bentuk pemerasan baik 
dari pihak produsen maupun konsumen.  Oleh karena itu, bentuk 
pemerasan dalam mekanisme pasar dalam Islam merupakan 
bentuk perbuatan tercela bukan saja pada dimensi duniawi tapi 
juga bentuk ukhrawi. 

18. Mekanisme pasar menurut Islam harus mempunyai tiga eleman 
yaitu menyelesaikan masalah ekonomi, para konsumen 
berperilaku sesuai dengan ajaran Islam dan campur tangan 
negara diperlukan sejauh bermanfaat bagi kepentingan banyak 
dan melindungi kepentingan umum.  

19. Mekanisme pasar dilakukan dengan 3 filter moral yaitu 
menyerang problem keinginan yang tak terbatas lansung pada 
sumber-sumbernya, kesadaran batin seseorang dengan 
mengubah skala preferensi individu sesuai dengan tuntutan 
khilafah dan „adalah; dapat menghindari perdagangan yang 
bersifat memonopoli dan mencegah pengusaha kecil agar tidak 
sampai ke pasar dan membeli barang dagangan mereka sebelum 
mereka sampai ke pasar; perlu adanya norma-norma etika dalam 
berperilaku untuk meminimalkan dampak negatif terhadap 
orang lain. 
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Tes Formatif 

1. Bisnis mempunyai pengertian dibawah ini, kecuali: 
a. Memproduksi produk   
b. Mendapatkan keuntungan melalui penjualan barang atau 

jasa yang dihasilkan. 
c. Mengawasi perbankan. 

2. Profit mempunyai arti sebagai berikut, kecuali 
a. Kelebihan yang didapat dari tingkat penjualan setelah 

dikurangi oleh biaya-biaya 
b. Uang yang tersisa dari pendapatan atau penjualan yang 

dikurangi dengan semua pengeluaran yang terjadi akibat 
operasional perusahaan dalam proses produksi atau 
pembuatan jasa 

c. Salah satu faktor motivasi bagi indvidu-individu dalam 
meninggalkan bisnis. 
 

3. Faktor-Faktor Produksi adalah  
a. Sosial, politik dan ekonomi 
b. Sumber daya manusia, fisik, dan informasi, capital dan 

entreprenuers 
c. Pabrik, mesin dan peralatan  

4. Sistem ekonomi yang pengaturan kegiatan ekonomi dilakukan 
oleh pemerintah melalui badan yang disebut dengan perencana 
pusat adalah 
a. Perekonomian pasar bebas 
b. Perekonomian pasar campuran 
c. Perekonomian terpimpin atau terpusat 

5. Persaingan pasar tidak sempurna adalah kecuali 
a. Monopoli  
b. Oligopoli  
c. Monopolistik 

6. Industri yang terdiri atas dua atau lebih perusahaan dimana salah 
satu perusahaan tersebut memproduksi porsi yang signifikan 
dari total output industri. 
a. Monopoli 
b. Oligopoli 
c. Monopolistik
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B A B 

II 
PENDIRIAN USAHA DAN 
BENTUK-BENTUK USAHA 

II. BAB 2 PENDIRIAN USAHA DAN BENTUK-BENTUK USAHA 

 

 

A. Gambaran Singkat Materi Mata Kuliah 

 Pada materi ini, mahasiswa akan mempelajari pendirian usaha 
dan bentuk-bentuk usaha. Materi kuliah yang diberikan adalah 
tentang pengertian usaha, pengusaha dan perusahaan, bentuk-bentuk 
hukum badan usaha seperti Perusahaan Perorangan, Persekutuan 
Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Koperasi, 
Yayasan dan Badan Usaha Milik Negara seperti Persero, Perum,  
Perjan,  dan Perda. 

B. Pedoman Mempelajari Materi 

 Dalam mempelajari materi, mahasiswa dianjurkan untuk 

mempelajari dan memperhatikan pokok-pokok penting yang 

berkaitan dengan pendirian usaha dan bentuk usaha bisnis serta 

mengulas kembali materi dengan mengerjakan latihan dan tes 

formatif yang ada.  

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Mampu menjelaskan pengertian usaha, pengusaha dan 
perusahaan 

2. Mampu mengidentifikasi unsur-unsur perusahaan 

3. Mampu mendeskripsikan bentuk hukum  perusahaan di 
indonesia 

4. Mampu mendeskripsikan kepemilikan usaha menurut bentuk 
usaha di indonesia  

5. Mampu menjelaskan pengertian, tata cara pendirian, keuntungan 
dan kerugian Bentuk Bisnis Perorangan 
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6. Mampu menjelaskan pengertian, tata cara pendirian, keuntungan 
dan kerugian Persekutuan Firma 

7. Mampu menjelaskan pengertian, tata cara pendirian, keuntungan 
dan kerugian Persekutuan Komanditer 

8. Mampu menjelaskan pengertian, tata cara pendirian, keuntungan 
dan kerugian Perseroan Terbatas 

9. Mampu  memahami Badan Usaha Milik Negara (Perjan, Perum, 
Persero, Perda) 

10. Mampu memahami pengertian, tata cara pendirian Koperasi dan 
Yayasan  

D. Materi Perkuliahan 

II.1 Pengertian Usaha Dan Pengusaha 

 Apakah kita mengetahui perbedaan dari penjual Bakso Lapangan 
Tembak Senayan dengan Penjual bakso di area kampus. Penjual 
bakso di area kampus apakah bisa dikatakan salah satu pengusaha 
karena dia mempunyai suatu kegiatan produksi yang mengolah 
sesuatu menjadi suatu produk makanan yaitu bakso serta 
memperoleh keuntungan/laba. Sama halnya kegiatan memproduksi 
sesuatu dengan bakso lapangan tembak senayan, tentu saja penjual 
bakso di area kampus walaupun mempunyai suatu kegiatan usaha 
akan tetapi belum bisa disebut sebagai pengusaha karena seseorang 
dikatakan pengusaha apabila menjalankan suatu jenis perusahaan. 
Penjual bakso di area kampus itu usahanya belum didaftarkan  
menjadi badan usaha sedangkan bakso lapangan tembak senayan 
sudah didaftarkan menjadi suatu badan usaha swasta yang berbadan 
hukum sehingga orang yang memiliki bakso lapangan tembak 
senayan bisa disebut pengusaha. 

 Pengertian perusahaan menurut pasal 1 UU No.3 Tahun 1982 

tentang Wajib Daftar Perusahaan (Zaeni, 32):  

“Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap 

jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja, serta 

berkedudukan dalam wilayah negara indonesia dengan tujuan 

memperoleh keuntungan/laba.”  

 Dari pengertian di atas ada dua unsur pokok yang terkandung 
dalam suatu perusahaan yaitu: 
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a. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik 
berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, 
bekerja dan berkedudukan di indonesia; 

b. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis yang 
dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan. 

 Adapun pengertian usaha dan pengusaha menurut pasal 1 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan (Solihin, 27): 

“ Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apa pun dalam 
bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk 
tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”. 

“Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau 
badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan”. 

 Tujuan usaha dalam mendapatkan keuntungan sesuai dengan 
Surat Ali Imron ayat 103 berikut ini:  

                       

          

Terjemahannya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan 
berlipat ganda[228]] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 
mendapat keberuntungan.” 

 [228] Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut 
sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, 
walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan 
fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh 
orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang 
dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena 
orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran 
emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang 
dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang 
umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. 

 Dalam surat Ali Imran tersebut diingatkan bahwa pelaku bisnis 
selayaknya melakukan usahanya yang tidak merugikan pihak lain. 
Dengan demikian, usaha yang dilakukan dapat membawa manfaat 
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dan keuntungan bagi pelaku bisnis, karyawan, konsumen dan 
masyarakat. 

II.2 Unsur-Unsur Perusahaan  

 Unsur-unsur perusahaan (Muhammad 2002; 10-12) dalam 
bukunya pengantar bisnis karangan Solihin yaitu: 

1. Badan Usaha 
 Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang 

perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti 
Perusahaan dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer 
(CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), 
Perusahaan Perseroan (Persero), dan Koperasi. Hal ini bisa 
diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di 
muka notaris, kecuali koperasi yang akta pendiriannya dibuat 
oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat koperasi.  

2. Kegiatan dalam bidang perekonomian  
Setiap perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dalam 
berbagai bidang seperti; pertanian, pertambangan atau 
penggalian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, 
angkutan, pergudangan, komunikasi, lembaga keuangan, 
property, persewaan dan jasa perusahaan, usaha listrik, air dan 
gas. 

3. Terus menerus (going concern) 
 Artinya dari terus menerus ini setiap perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan perusahaan harus dilakukan secara 
berkelanjutan atau dilakukan secara terus menerus tidak hanya 
bersifat sementara waktu saja. Bahkan harus dijadikan sebagai 
suatu mata pencaharian bukan kegiatan yang bersifat insidental 
atau pekerjaan sambilan 

4. Bersifat tetap 
 Maksud dari besrsifat tetap ini yaitu setiap kegiatan perusahaan 

tidak sering berganti-ganti atau berubah dalam waktu yang 
pendek atau singkat. Jadi kegiatan perusahaan dalam melakukan 
pergantian usaha bisa terjadi dalam waktu yang cukup lama. 
Karena dalam akta pendirian usaha sudah dicantumkan berapa 
lama jangka waktunya.  

 Misalkan  suatu perusahaan A   memproduksi sepatu, maka 
perusahaan tersebut jangan berganti kegiatan memproduksinya 
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dalam waktu yang cepat seperti perusahaan A bulan depan 
memproduksi alat-alat rumah tangga, bulan depannya lagi 
berganti menjadi kegiatan usahanya  memproduksi tas. 

  Apabila perusahaan A tersebut menginginkan perubahan 
kegiatan usaha bisa saja yang penting dalam jangka waktu yang 
lama karena dalam akta pendirian izin usaha telah ditentukan 
berapa lama bisa lima tahun, sepuluh tahun atau dua puluh 
tahun. 

5. Terang-terangan 
 Maksud dari terang-terangan ini yaitu setiap perusahaan dalam 

menjalankan aktivitas bisnisnya/usahanya harus diketahui oleh 
masyarakat umum serta ditujukan untuk khalayak umum. 
Perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya jangan 
sembunyi-sembunyi atau diam-diam tanpa diketahui oleh publik, 
dan pemerintah. Apabila demikian maka patut dicurigai jangan 
sampai perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha yang 
ilegal atau yang dilarang oleh pemerintah berdasarkan undang-
undang. Sehingga harus dilakuakn secara terang-terangan 
dengan mempunyai surat izin tempat usaha, surat izin pendirian 
usaha,  atau surat-surat lainnya yang menyangkut perizinan 
untuk usaha tsb. 

6. Keuntungan dan/atau laba 

 Keuntungan ini merupakan unsur yang penting karena setiap 

mendirikan suatu perusahaan harus mempunyai tujuan, 

walaupun ada beberapa tujuan perusahaan namun tujuan utama 

perusahaan yaitu untuk meraih keuntungan atau laba. Ini 

tentunya untuk membedakan dengan pendirian suatu yayasan 

sosial yang tujuan pendiriannya untuk membantu masyarakat. 

7. Pengusaha, pemimpin perusahaan dan pembantu pengusaha. 
 Sebaiknya kita bisa membedakan apa itu pengusaha, pemimpin 

perusahaan ataupun pembantu pengusaha. Pengusaha adalah 
orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh orang lain 
untuk menjalankan perusahaan. Ada 3 kategori pengusaha: 
a. Pengusaha yang bekerja sendiri 

b. Pengusaha yang bekerja dengan bantuan pekerja 

c. Pengusaha yang memberi kuasa kepada orang lain untuk 

menjalankan perusahaan. 
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Sedangkan Pemimpin perusahaan adalah orang yang diberi 
kuasa oleh pengusaha untuk menjalankan perusahaan atas nama 
pengusaha. Dalam perusahaan berbentuk persekutuan atau pun 
perseroan biasanya ada yang namanya pemimpin perusahaan. 
Suatu perusahaan yang dimiliki oleh seorang pengusaha bisa 
dilimpahkan kewenangannya dalam perusahaan kepada 
pimpinan perusahaan yang artinya pemimpin perusahaan 
mempunyai kekuasaan segala hal dalam pengelolaan 
perusahaan. Sebagai contoh dalam perusahaan berbentuk PT 
banyak pemegang saham yang notabene adalah pemilik 
perusahaan sesuai dengan besar proporsi saham yang 
dimilikinya, para pemilik perusahaan ini menyepakati bahwa 
menunjuk seseorang sebagai direktur atau pemimpin perusahaan 
baik diantara para pemegang saham ataupun dari luar yang 
bukan salah satu dari pemegang saham. Pemimpin perusahaan 
berfungsi sebagai wakil pengusaha atau pemilik perusahaan. 
Pembantu pengusaha adalah setiap orang yang melakukan 
perbuatan membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan 
dengan memperoleh upah. Yang termasuk dalam kategori 
pembantu pengusaha atau pembantu pemimpin perusahaan 
adalah para manajer, pekerja, karyawan buruh.  

II.3 Bentuk-Bentuk Usaha Di Indonesia 

 Dari penjelasan diatas kita sudah pahami apa itu pengusaha, 
usaha dan perusahaan. Bisa tadi dilihat contoh di atas perbedaan 
penjual bakso di area kampus dengan penjual Bakso Lapangan 
Tembak Senayan, dimana perbedaan mereka berdua terletak pada 
pendirian badan usahanya. Sebuah usaha dapat dikatakan berbadan 
hukum apabila memiliki ―Akte Pendirian‖ yang disahkan oleh notaris 
yang tentunya ada tandatangan diatas materai dan disegel. Bakso 
lapangan tembak telah mendaftarkan usahanya menjadi sebuah 
badan usaha berbentuk PT (Perseroan Terbatas) 

 Seorang pengusaha perlu untuk mendirikan badan usaha karena 
membentuk badan usaha merupakan dasar yang penting  untuk 
membangun suatu usaha atau bisnis sendiri. Setiap bentuk 
kepemilikan bisnis baik usaha kecil, menengah atau besar yang badan 
usahanya telah berbadan hukum akan dilindungi dari segala tuntutan 
akibat kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Bentuk 
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perusahaan di Indonesia, apabila dilihat dari bentuk hukum 
perusahaannya dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar. 
Ketiga kelompok tersebut adalah: (Ismail Solihin, 2006; 30) 

 Perusahaan Perseorangan 
 Perusahaan Berbadan Usaha Tidak Berbadan Hukum 
 Perusahaan Berbadan Hukum 

1. Bentuk Bisnis Perorangan 

 Bentuk bisnis perorangan ini sejenis badan usaha yang dimiliki 
oleh satu orang warga negara Indonesia dalam melakukan aktivitas 
bisnis untuk mencari keuntungan. Bentuk bisnis perseorangan ini ada 
yang memiliki izin dan tidak berizin, seperti:  

Gambar 2.1 

BENTUK-BENTUK HUKUM PERUSAHAAN  

DI INDONESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ismail, 2006: 31 
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Gambar 2.2 

KEPEMILIKAN USAHA MENURUT BENTUK USAHA  

DI INDONESIA  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Ismail, 2006: 32 

 
a. Bentuk Bisnis Perorangan Berizin  

 Artinya bisnis perorangan ini telah meminta surat izin ke dinas 
terkait sesuai dengan bidang usahanya. Misalnya apabila usaha 
menjual pakaian, perabot, tas dll. atau bergerak di bidang 
perdagangan maka izin usahanya diberikan oleh Kantor Departemen 
Perdagangan dalam bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 
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Apabila bergerak di bidang usaha angkutan umum maka izinnya 
akan diperoleh dari Dinas Perhubungan.  

b. Bentuk Bisnis Perorangan Tidak Berizin 

 Artinya usaha yang dijalankannya tidak didaftarkan ke 
departemen terkait sehingga dalam melakukan kegiatan bisnisnya 
tidak memiliki surat izin usaha. Misalnya para pedagang kaki lima, 
toko barang kelontong, pedagang eceran kecil, dll. 

 

Keuntungan Bentuk Bisnis Perorangan 

 Telah kita ketahui bersama dalam mendirikan bisnis perorangan 
ini tidaklah sulit, tidak memerlukan persyaratan yang tinggi yang 
penting mempunyai keinginan dan semangat untuk menjalankannya 
walaupun keterampilan terbatas. Beberapa keuntungan dalam bentuk 
bisnis perorangan, antara lain: 

a. Mudah dibentuk dan dibubarkan. 
 Dalam bentuk bisnis perorangan ini sangat mudah dibentuk atau 

didirikan tergantung kapan sesuai dengan keinginan. Seseorang 
yang akan memulai bentuk bisnis perorangan biasanya tidak 
meminta izin terlebih dahulu karena kebanyakan dimulai dari 
bisnis skala kecil, jika usahanya sudah mulai berkembang atau 
mapan serta menjanjikan baru mendaftarkan ke dinas terkait. 
Begitupun dalam membubarkan usaha atau berhenti 
menjalankan usahanya itu merupakan keinginan dari pemilik 
bisa dilakukan kapanpun. 

b. Modal yang digunakan biasanya milik sendiri. 
 Bentuk bisnis perorangan ini dalam masalah modal biasanya 

untuk awal didirikan menggunakan dana pribadi. Dengan begitu 
modal yang dipersiapkan relatif kecil sesuai dengan tabungan 
yang dimilikinya, kalau tidak cukup bisa meminjam sementara ke 
pihak lain baik secara kredit atau pinjaman cash. 

c. Membuat Keputusan Bebas. 
 Salah satu keuntungan bentuk bisnis perorangan ini adalah bebas 

membuat suatu keputusan apapun. Bebas menentukan segi 
waktunya dalam menjalankan kegiatan usaha, kapan akan 
dilakukannya, apa yang akan dilakukannya, bagaimana 
melakukannya, dimana melakukannya, siapa yang 
melakukannya dll. Pada dasarnya mengenai apapun dalam 
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usahanya bebas dalam membuat keputusan.   

d. Keuntungan tidak dibagi 
 Semua keuntungan menjadi milik sendiri tidak dibagi dengan 

orang lain. 

e. Rahasia terjamin 
 Bentuk bisnis perorangan ini dijalankan atau dikelola oleh sendiri 

dengan begitu segala sesuatu mengenai usahanya baik 
keuntungan, modal, penjualan ataupun resep rahasia usaha 
tentunya akan sangat terjaga kerahasiaanya. Sehingga 
kerahasiaan usaha akan lebih terjamin dalam bentuk bisnis 
perorangan ini karena tidak adanya pemilik lain dengan begitu 
tidak perlu membuat suatu laporan mengenai kegiatan 
perusahannya. 

 

Kerugian Bentuk Bisnis Perorangan 

 Suatu bentuk bisnis perorangan mempunyai ciri tidak ada 
pemisahan antara harta pribadi dengan harta perusahaan yang 
dijalankannya. Dengan begitu apabila ada hutang pribadi atau hutang 
perusahaan maka dianggap hutang yang harus dilunasi, maka dalam 
bentuk bisnis perorangan ini mempunyai tanggungjawab tidak 
terabatas. Adapun kerugian bentuk bisnis perorangan, antara lain :     

a. Bila ada kerugian ditanggung sendiri 
 Apabila bentuk bisnis perorangan ini mengalami kerugian dalam 

bisnisnya maka kerugian tersebut akan ditanggung atau dipikul 
secara sendirian   

b. Tanggungjawab tidak terbatas 
 Tanggungjawab pengelolaan perusahaan amat tidak terbatas, 

artinya apabila ada hutang perusahaan maka pengusaha 
perorangan wajib melunasinya walaupun sampai menggunakan 
harta kekayaan pribadinya untuk melunasi hutang usaha 
tersebut.  Sehingga pertanggungjawabannya tidak terbats pada 
kekayaaan perusahaannya saja akan tetapi juga mencakup 
kekayaan pribadi. 

c. Kemampuan manajemen yang terbatas 
 Biasanya usaha dikelola dengan kemampuan manajemen yang 

amat terbatas karena pengusaha bisnis perorangan ini masih 
belum mengetahui keterampilan dan pengetahuan secara 
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mendetail dan menyeluruh untuk menjalankan usahanya. 
Disamping itu sulit menemukan karyawan yang berkualitas 
karena karyawan yang berkualitas lebih menyukai bekerja di 
perusahaan yang besar dengan gaji yang besar. 

d. Kurang bisa mengikuti perkembangan bisnis yang terjadi 

disekitarnya. 

 Bentuk bisnis perorangan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya 

sangat kurang dapat mengikuti perkembangan bisnis yang terjadi 

disekitarnya. Bisnis perorangan ini kurang peka terhadap 

lingkungan bisnis yang terjadi disekitarnya dikarenakan 

kurangnya wawasan dan pengetahuan yang dimiliki pemilik 

serta tidak adanya tenaga khusus dalam  mengelola sistem 

informasi bisnisnya.  

e. Modal dan kelangsungan usaha terbatas. 

 Modal yang digunakan merupakan tabungan pemilik sendiri, 

maka modal awal relatif kecil sehingga untuk memproduksi 

dalam jumlah besar tidak bisa karena modal terbatas. 

Kelangsungan jalannya perusahaan sangat bergantung pada 

pemilik perusahaan , misalnya pemilik ingin bekerja di bidang 

lain atau pemilik meninggal dunia maka kelangsungan usaha 

akan berhenti atau perusahaan akan dibubarkan. 
 

2. Bentuk Bisnis Persekutuan Bukan Badan Hukum 

 Menurut Hadikusuma dan Sumantoro (1991;13), yang dimaksud 

dengan  Persekutuan Perdata, yaitu  

“ Suatu persekutuan yang dibentuk atas suatu perjanjian, di mana dua 

orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) 

ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan.” 

 Perusahaan persekutuan Bukan Badan Hukum, yaitu perusahaan 

swasta yang dibentuk atas suatu perjanjian, di mana didirikan dan 

dimiliki oleh dua orang atau lebih pengusaha serta untuk membagi 

keuntungan tapi tidak termasuk dalam kategori badan usaha yang 

berbadan hukum. Yang termasuk dalam kelompok perusahaan ini 

adalah Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer.  
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a. Persekutuan Firma (Fa) 

 Firma adalah suatu jenis persekutuan perdata yang didirikan 
untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.Tata cara 
pendirian suatu firma pada prinsipnya terdiri atas tiga prosedur. 
Ketiga prosedur tersebut secra singkat akan diuraikan sebagai 
berikut: (Zaeni, 2012; 36) 

1) Pendirian/pembentukan 
 Membuat suatu perjanjian secara tertulis yang menunjukkan 

kesepakatan di antara para pendirinya untuk mendirikan suatu 
badan usaha yang berbentuk firma yang harus dilakukan secara 
autentik (Pasal 22 KUHD) . Perjanjian autentik inilah yang 
disebut dengan Akta Pendirian Firma. 

2) Pendaftaran 
 Setelah itu didaftarkan kepada Kepaniteraan pengadilan Negeri 

dalam wilayah mana firma tersebut didirikan (Pasal 23 KUHD). 
Hal-hal yang perlu didaftarkan adalah: 
a) Akta pendirian; atau 
b) Ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut, yang isinya 

antara lain : 
 Nama, pekerjaan serta tempat tinggal para sekutu 
 Penetapan nama firma yang dipergunakan 
 Nama-nama sekutu yang tidak diberi kuasa untuk 

menandatangani perjanjian (bagi) firma dengan pihak 
ketiga 

 Saat dimulai dan berakhirnya persekutuan (Firma). 
3) Pengumuman 

Selanjutnya ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut harus 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 
28 KUHD). Kewajiban mengumumkan ini disertai dengan 
sanksi apabila para pendiri melalaikan kewajiban tersebut, 
persekutuan firma yang didirikan akan dianggap sebagai 
persekutuan perdata biasa yang bersifat umum. 

  Keuntungan Persekutuan Firma, yaitu: 
 Tata cara pendiriannya mudah dilakukan  
 Modal usaha lebih besar karena penggabungan modal 

dari beberapa orang untuk menjalankan usaha bersama 
 Dalam mengambil keputusan akan lebih baik karena 

akan diputuskan secara bersama-sama. 
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 Mempunyai lebih banyak keahlian atau keterampilan 
sehingga akan meningkatkan kualitas barang dan 
jasanya. 

 Kerugian Persekutuan Firma, yaitu : 

 Pertanggungjawaban tidak terbatas 

 Apabila ada pengunduran diri salah seorang atau 

pemberhentian sekutu  maka firma akan bubar 

 Permasalahan atau konflik akan mudah terjadi karena 

dikelola oleh lebih satu orang sehingga mempengaruhi 

kelancaran jalannya usaha yang akhirnya bisnis akan 

terganggu.  
 

b. Persekutuan Komanditer (CV) 

 Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV) 
adalah suatu firma yang mempunyai 1 (satu) atau beberapa orang 
sekutu komanditer. Persekuruan komanditer mempunyai dua macam 
sekutu, yaitu sebagai berikut. 

1) Sekutu komplementer, yaitu sekutu yang ikut aktif dalam 

mengurus persekutuan yang menjadi pengurus persekutuan. 

Sekutu komplementer saja yang bisa melakukan hubungan 

hukum dengan pihak ketiga. 

2) Sekutu komplementer memiliki tanggungjawab tidak terbatas 

terhadap kerugian yang di derita CV, maksudnya apabila CV 

mengalami kerugian maka kewajiban usaha CV belum tertutupi 

oleh harta kekayaan usaha CV yang timbul akibat kerugian maka 

harta pribadi sekutu komplementer dapat digunakan untuk 

melunasi kewajiban CV tersebut. 

3) Sekutu komanditer, yaitu sekutu yang pasif, yang tidak ikut serta 

dalam mengurus persekutuan. 

4) Sekutu yang mempercayakan uangnya dan bertanggungjawab 

sebatas jumlah kekayaan yang diikutsertakannya dalam 

perusahaan. Apabila CV mengalami kerugian maka 

kewajibannya sebesar jumlah modal yang disetorkan ke 

persekutuan artinya kekayaan pribadi sekutu komanditer tidak 

dapat digunakan untuk melunasi kewaiban CV tersebut. 
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Tata Cara Pendirian CV (Zaeni, 2012: 37): 

Dalam KUHD tidak ada pengaturan khusus mengenai tata cara 
pendirian persekutuan komanditer ini, tetapi mengingat bahwa 
persekutuan  ini juga merupakan suatu firma dalam bentuk khusus, 
ketentuan Pasal 22 KUHD tentang pendirian firma ini dapat 
diberlakukan, yaitu dengan pembuatan suatu akta pendirian yang 
disahkan oleh notaris, kemudian didaftarkan ke Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri setempat, dan diumumkan dalam Tambahan 
Berita Negara. Di dalam akta pendiriannya itu harus dimuat anggaran 
dasar yang menentukan tentang: 

1) Nama yang dipergunakan dan tempat kedudukannya 

2) Maksud dan tujuan didirikannya persekutuan 

3) Tanggal berdiri dan berakhirnya persekutuan 

4) Modal persekutuan 

5) Siapa sekutu komplementer dan sekutu komanditer 

6) Hak dan tanggungjawab masing-masing sekutu 

7) Pembagian untung dan rugi persekutuan 

Keuntungan Persekutuan Komanditer (CV), yaitu: 

1) Jumlah modal lebih besar 

2) Peluang dan kepercayaan lebih tinggi untuk suatu pinjaman atau 

memperoleh kredit ke Bank 

3) Jenis bisnis dapat beragam dan lebih banyak keahlian diperoleh 

4) Peluang untuk berkembang lebih besar daripada firma dan umur 

usaha lebih panjang 

5) Tanggungjawab terbatas pada sekutu komanditer 

Kerugian Persekutuan Komanditer (CV) yaitu: 

1) Tanggungjawab tidak terbatas pada sekutu komplementer. 

2) Tanggungjawab pengelola amat besar untuk memajukan atau 

mengembangkan persekutuan 

3) Sekutu komplementer sebagai penentu kelangsungan bisnis  

sehingga bisnis sangat tergantung sekutu komplementer 

4) Modal yang sudah ditanamkan oleh sekutu komplementer  sulit 

untuk ditarik kembali jika dibutuhkan. 

5) Adanya kemungkinan perselisihan atau kesalahpahaman 

diantara anggota. 
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3. Perusahaan berbadan hukum 

 Pengertian Perusahaan berbadan hukum menurut muhammad, 
adalah: (Solihin, 2006 ; 34-35) 

“Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa pengusaha 
secara kerjasama maupun perusahaan yang dimiliki oleh negara (Badan 
Usaha Milik Negara/State Own Enterprises [BUMN]) dimana akta 
pendirian perusahaan ini harus mendapat pengesahan secara resmi dari 
pemerintah.” 

 Pengertian Badan Hukum   adalah organisai atau badan yang 
diwujudkan/diciptakan oleh hukum sebagai pembawa hak dan 
kewajiban seperti halnya manusia (Salam, 2001 :79). Sebagaimana 
halnya manusia, badan hukum dapat melakukan perbuatan 
hukukum. Dengan begitu, maka badan hukum bisa mempunyai 
kekayaan sendiri, utang piutang sendiri, dapat digugat, dan dapat 
menggugat. 

 Yang termasuk ke dalam kelompok perusahaan berbadan hukum 
adalah: 

 Perseroan Terbatas (PT); 
 Perusahaan jawatan (Perjan); 
 Perusahaan Umum (Perum); 
 Perusahaan perseroan (Persero); 
 Perusahaan Daerah (Perda); 
 Koperasi;dan 
 Yayasan. 

 
1. Perseroan Terbatas (PT) 

 Menurut pasal 1 huruf 1 UU No. 40 Tahun 2007, yang dimaksud 
dengan Perseroan Terbatas yaitu: ―Badan hukum yang merupakan 
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 
saham dan memenuhi persyaratan yang di tetapkan dalam undang-
undang ini.‖ 

 Bila dikaji ketentuan di atas, dapat diuraikan bahwa perseroan 
terbatas harus memenuhi unsur sebagai berikut: (Zaeni, 2012 : 41) 

a. Badan Hukum 
 Perseroan terbatas merupakan badan hukum, artinya badan yang 

memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan 
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kewajiban antara lain memiliki harta kekayaan sendiri yang 
terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Terdapat  
dalam UU No.40 Tahun 2007 secara tegas dinyatakan kalau 
perseroan terbatas adalah badan hukum. 

b. Didirikan berdasarkan perjanjian 
 Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian (kontrak) , 

artinya harus di lakukan oleh minimal dua orang atau lebih 
sebagai pemegang saham, yang sepakat bersama-sama 
mendirikan suatu perseroan terbatas yang di buktikan secara 
tertulis dalam bahasa Indonesia, tersusun dalam bentuk anggaran 
dasar, kemudian di muat dalam akta pendirian yang di buat di 
depan notaris, dan setiap pendiri wajib mengambil bagian saham 
pada saat perseroan terbatas didirikan oleh satu orang pemegang 
saham dan tanpa akta notaris . Ketentuan ini adalah merupakan 
asas dalam pendirian Perseroan Terbatas. 

c. Melakukan Kegiatan Usaha 
 Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan 

dalam bidang bisnis yang bertujuan untuk memperoleh 
keuntungan dan atau laba. Supaya kegiatan usaha itu sah, harus 
memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Melakukan 
kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan, yang sudah 
tentu memerlukan modal, yang selanjutnya modal perseroan 
terbagi dalam saham. 

d. Modal Dasar 

 Setiap perseroan terbatas harus mempunyai modal yang seperti 

di kemukakan di atas harus terbagi dalam suatu saham. Modal 

dasar ini di sebut juga ―modal statuter‖, dalam bahasa Inggris 

disebut authorized capital . Modal dasar merupakan harta 

kekayaan perseroan terbatas (badan hukum) yang terpisah dari 

harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, atau pemegang 

saham. 

e. Memenuhi persyaratan undang-undang 

 Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang 

perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan ini 

menunjukkan bahwa undang-undang tersebut manganut sistem 

tertutup. Persyaratan yang wajib di penuhi mulai dari 

pendiriannya, beroperasinya, dan berakhirnya. Di antara syarat 
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mutlak yang wajb di penuhi di depan notaris dan harus 

memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. 
 

Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas 

 Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mendirikan 
badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah 
antara lain: (Solihin, 2006: 37) 

a. Pembuatan akta pendirian di muka notaris 
Para pemegang saham perseroan yang akan mendirikan PT 
secara bersama-sama menghadap notaris denga membawa 
rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta 
bukti identitas diri yang masih berlaku. 

b. pengesahan oleh Menteri Kehakiman  
Setelah memperoleh akta pendirian perseroan yang di buat di 
muka notaris, selanjutnya akta pendirian tersebut dimohonkan 
secara tertulis pengesahannya oleh Menteri Kehakiman. 
Pengesahan tersebut penting karena status badan hukum 
perseroan diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri 
Kehakiman (pasal 7 ayat Undang-Undang Perseroan Terbatas). 

c. Pendaftaran perseroan 

Langkah ketiga adalah pendaftan perseroan. Direksi perseroan 

wajib mendaftarkan dalam Daftar  Perusahaan akta pendirian 

beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman. Pendaftaran wajib 

di lakukan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pengesahan 

atau persetujuan Menteri Kehakiman di berikan (pasal 21 

Undang-Undang Perseroan Terbatas. 

Pendaftaran perusahaan di lakukan Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri  yang wilayah kerjanya meliputi tempat perseroan 

didirikan. 

d. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara 

Langkah keempat adalah pengumuman dalam Tambahan Berita 

Negara. Menurut ketentuan Pasal 22 UU PT, perseroan yang telah 

di daftar diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. 

Permohonan pengumuman perseroan di lakukan oleh direksi 

dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

pendaftaran. 
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Organ Perseroan Terbatas 

 Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, 
organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan 
Komisaris. (Solihin, 2006 : 38) ―RUPS adalah organ PT yang 
memegang kekuasaan tertinggi dalam PT dan memegang segala 
kewenanagan yang tidak di serahkan kepada Direksi atau Komisaris―. 
RUPS terdiri dari RUPS tahunan yang diadakan paling lambat 6 
(enam) 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 di dalam maupun 
di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 
Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan 
secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada 
Direksi dalam menjalankan Perseroan. 

 

Keuntungan Perseroan Terbatas 

a. Tanggung jawab terbatas.  
 Para pemilik perusahaan atau pemegang saham, apabila 

perusahaan mengalami kerugian maka pemilik perusahaan akan 
dikenakan tanggungjawab kewajibannya sebesar modal yang 
disetorkan kepada perusahaan. Sehingga tidak menimbulkan 
resiko bagi harta kekayaan pribadi karena tanggungjawab 
terbatas.   

b. Kelangsunngan hidup perusahaan lama. 
 Aktivitas perusahaan akan terus berlangsung walaupun pemilik 

perusahaan sudah meninggal karena pemilik perusahaan lebih 
dari satu atau pemegang saham sehingga jalannya perusahaan 
tidak akan terganggu. 

c. Sahamnya mudah diperjualbelikan. 
 Saham perusahaan mudah di perjualbelikan. Para pemilik 

perusahaan atau para pemegang saham dapat dengan mudah, 
melalui saham yang dibelinya, dapat dijual kembali melalui 
pasar. 

d. Mudah memperoleh kredit pinjaman.  
 Perusahaan perseroan terbatas dapat kemudahan dalam 

melakukan pinjaman kredit ke bank untuk modal perusahaan. 
Biasanya perusahaan perseroan mempunyai data yang lengkap 
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mengenai laporan keuangannya. Secara hukum mereka 
diwajibkan untuk menerbitkan Laporan Kedudukan 
Keuangannya dari waktu ke waktu. Selain itu perusahaan 
perseroan telah berbadan hukum  serta memiliki harta kekayaan 
perusahaan yang dipisahkan dengan harta kekayaan pribadi 
sehingga aset/harta dapat di jual atau dijaminkan untuk 
memperoleh pinjaman.  

e. Manajemen yang profesional.  
 Pemilik biasanya bukan pengelola langsung perusahaan. Para 

pemegang saham dalam RUPS akan menunjuk siapa yang akan 
menjadi pimpinan perusahaan. . Pimpinan perusahaan yang 
dipilih biasanya dari kalangan profesional yang ahli di dalam 
manajerial sehingga kemampuan untuk menjalankan perusahaan 
bisa dilakukan dengan baik. Selain itu pimpinan perusahaan akan  
memilih para pembantu perusahaan atau para pekerja  yang  
terbaik sehingga pengelolaan usaha oleh sumber daya manusia 
yang berkualitas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
dalam kegiatan usaha. 

 

Kerugian Perseroan Terbatas 

a. Biaya Pendiriannya mahal dan lebih sulit.  
 Pendirian perusahaan perseroan ini agak lebih sulit dan menelan 

biaya cukup besarl. Ada persyaratan hukum yang wajib dipatuhi 
serta akta pendiriannya harus mendapatkan pengesahan dari 
Departemen Kehakiman. 

b. Dikenakan double pajak.  
 Perusahaan PT akan dikenakan pajak dua kali, artinya bayar 

pajak pertama dikenakan atas laba/keuntungan yang di peroleh 
perusahaan. Bayar pajak kedua yaitu setelah keuntungan 
perusahaan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai 
dividen. Maka dividen ini akan dikenakan pajak. 

c. Banyaknya Peraturan.  
 Peraturan tata cara pendirian  PT terdapat dalam undang-undang 

yang tentunya harus diikuti segala persyaratannya. Mulai dari 
membuat anggaran dasar,  penyertaan modal, pembuatan 
perjanjian tertulis, pembuatan akta pendirian di depan notaris, 
pengesahan oleh menteri hukum dan HAM dan pendaftaran 
perseroan serta pengumuman dalam tambahan berita negara . 
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Banyaknya peraturan tersebut harus dipatuhi. 
d. Rahasia kurang terjamin  
 Besarnya perusahaan PT ini menjadikan banyaknya para pekerja 

yang ada di dalam perusahaan. Turnover para pegawai 
memungkinkan data-data perusahaan bisa saja terbongkar 
kerahasiannya. Bisa jadi  dimanfaatkan oleh pesaing. Selain itu 
perusahaan yang go public perlu mengemukakan data-data 
laporan keuangannya secara periodik  terhadap khalayak maka 
tidak dapat  dirahasiakan dari perusahaan lain. 

e. Bidang usaha sulit diubah karena harus mengubah akta notaris 
dan besar investasi. 

 
2. Perusahaan Jawatan (Perjan) 

 Perusahaan Jawatan (Perjan) merupakan Badan Usaha Milik 
Negara. Dengan begitu pengertian perjan itu sendiri adalah 
perusahaan milik negara yang dikelola oleh oleh departemen tertentu 
yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara. Perjan ini 
untuk melayani kepentingan masyarakat umum (Public Service). Para 
karyawan perjan ini mempunyai status pegawai negeri. Contohnya 
Perusahaan Jawatan kereta Api yang sekarang menjadi PT Kereta Api 
Indonesia. 

3. Perusahaan Umum (Perum) 

 Perusahan Umum (Perum) merupakan perusahaan milik negara 
(BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara yang bidang 
usahanya berkaitan dengan kepentingan orang banyak serta tidak 
semata-mata untuk melayani kepentingan umum akan tetapi untuk 
mengejar keuntungan sehingga memberikan sumbangan pendapatan 
bagi negara. Contohnya Perumtel yang sekarang menjadi PT Telkom, 
perum perhutani, perumnas.  

4. Perusahaan Perseroan (Persero) 

 Perusahaan Perseroan adalah perusahaan negara (BUMN) yang 
berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Akan tetapi saham bisa 
seluruhnya di miliki oleh negara atau sebagian sahamnya paling 
sedikit 51% dimiliki oleh negara sedangkan sisanya bisa dimiliki oleh 
swasta. Tujuan pendirian persero ini untuk menyediakan barang 
/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan untuk 
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mengejar dan memupuk keuntungan agar meningkatkan nilai 
perusahaan. Persero ini diharapakan bisa dijalankan secara efektif dan 
efisien seperti pengelolaan pada perusahaan swasta untuk 
memperoleh keuntungan yang besar agar dapat meningkatan 
pendapatan negara. Status pegawainya bukan pegawai negeri 
walaupun dewan komisaris dan direkturnya dipilih oleh pemerintah 
Contohnya, PT. Perusahaan Listrik Negara, PT. Pertamina, PT. 
Telkom, dan lain-lain. 

5. Perusahaan Daerah (Perda) 

 Perusahan daerah (Perda) merupakan perusahaan milik 
pemerintah daerah (Badan Usaha Milik Daerah) yang didirikan dan 
dikelola oleh pemerintah daerah provinsi ataupun pemerintah daerah 
kabupaten/kota madya. Perusahaan daerah ini didirikan untuk 
melaksanakan pembangunan daerah khususnya pembanguan 
ekonomi nasional pada umumnya. Contohnya Perusahaan Daerah 
Air Minum. 

6. Koperasi 

 Pengertian koperasi menurut pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian 
yaitu: ―Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan 
hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan 
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasarkan atas kekeluargaan.‖ 

 

Tata Cara Pendirian Koperasi, (Zaeni, 2012: 60-61) 

a. Rapat pembentukan. 

Rapat pembentukan koperasi hanya bisa di lakukan oleh minimal 
dua puluh orang calon anggota. Dalam rapat pembentukan yang 
perlu di putuskan adalah akta pendirian dan anggaran dasar. 
Anggaran dasar sekurang-kurangnya harus memuat: 
 Daftar nama pendiri; 
 Nama dan tempat kedudukan; 
 Maksud dan tujuan serta bidang usaha; 
 Ketentuan mengenai keanggotaan; 
 Ketentuan mengenai rapat anggota; 
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 Ketentuan mengenai pengelolaan; 
 Ketentuan mengenai permodalan; 
 Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya; 
 Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; 
 Ketentuan mengenai sanksi. 

b. Permohonan pengesahan 

Permohonan pengesahan harus dilakukan secara tertulis oleh 
para pendiri kepada pemerintah (Cq. Departemen yang membina 
Koperasi, sekarang Menteri Koperasi dan UKM), dengan 
melampirkan: 
 Berita acara rapat pembentukan; 
 Akta pendirian; 
 Anggaran dasar. 

Pengesahan harus sudah di lakukan oleh pemerintah paling 
lambat tiga bulan sejak permohonan diterima dengan 
mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

Perangkat Organisasi Koperasi 

 Menurut ketentuan pasal 21 UU No.25 Tahun 1992, perangkat 
organisasi Koperasi terdiri dari sebagai berikut: 

a. Rapat Anggota  
Rapat anggota koperasi merupakan pemegang kekuasaan 
tertinggi dalam pengelolaan koperasi, yang mempunyai 
kewenangan menetapkan: 
 Anggaran dasar; 
 Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan 

usaha koperasi; 

 Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus, dan 

pengawas; 

 Rencana kerja, rencana anggaran dan pendapatan dan 

belanja kopesai, serta laporan pengesahan keuangan; 

 Pengesahan, pertanggungjawaban pengurus dalam 

pelaksanaan tugasnya; 

 Pembagian sisa hasil usaha; dan 

 Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran 

koperasi (Pasal 23 UU No.25 Tahun 1992). 
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Rapat anggota harus di laksanakan paling sedikit  satu kali dalam 
setahun. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan 
musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai keputusan dengan 
cara ini, keputusan tersebut dapat di ambil dengan suara 
terbanyak melalui suatu pemungutan suara. 

b. Pengurus Koperasi 

Menurut ketentuan Pasal 29 UU No.25 Tahun 1992, pengurus 
dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Masa 
jabatan pengurus paling lama lima tahun. Dalam tahap pertama, 
susunan dan nama pengurus di cantumkan dalam akta pendirian. 
Pengurus koperasi bertugas: 
 Mengelola koperasi dan usahanya; 
 Mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan dan 

belanja koperasi; 
 Menyelenggarakan rapat anggota; 
 Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; dan 
 Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. 
Sementara kewenangan pengurus adalah: 
 Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan; 
 Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta 

pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam 
anggaran dasar; 

 Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan 
kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan 
keputusan rapat anggota. 

Untuk kepentingan pengelolaan koperasi, pengurus dapat 
mengangkat pengelola yang di beri wewenang dan kuasa untuk 
mengelola usaha. Dalam hal yang demikian, pengurus harus 
mendapat persetujuan rapat anggota. Pengelola bertanggung 
jawab kepada pengurus tanpa mengurangi tanggungjawab 
pengurus itu sendiri.hubungan kerja sebagaimana ketentuan 
Hukum Ketenagakerjaan. 
 

c. Pengawas 
Sebagaimana halnya pengurus, pengawas juga dipilih dari dan 
oleh anggota, dengan tugas-tugas antara lain: 
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 Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi; 

 Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan. 
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, pengawas 
berwenang untuk meneliti catatan yang ada pada koperasi, 
mendapatkan keterangan yang di perlukan, dan merahasiakan 
hasil pengawasannya kepada pihak ketiga. 

Modal dan Sisa Hasil Usaha Koperasi 

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. 
Modal sendiri dapat berasal dari: (Zaeni, 2012: 64) 
 Simpanan pokok; 
 Simpanan wajib; 
 Dana cadangan; dan 
 Hibah. 

Sementara itu, modal pinjaman dapat berasal dari: 
 Anggota; 
 Koperasi lainnya dan/atau anggotanya; 
 Bank dan lembaga keuangan lainnya; 
 Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya; 
 Sumber lain yang sah. 

Sisa hasil usaha koperasimerupakan pendapatan koperasi 
yang di peroleh dalam satu tahun buku di kurangi dengan biaya, 
penyusutan, dan kewajiban yang lainnya termasuk pajak dalam 
tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha tersebut setelah 
dikurangi dana cadangan harus di bagikan kepada anggota 
sebanding dengan jasa usaha yang di lakukan oleh masing-
masing anggota koperasi, serta di gunakan untuk keperluan 
pendidikan perkoperasian, dan keperluan lain dari koperasi 
sesuai dengan keputusan rapat anggota. 

8. Yayasan 

 Pengertian Yayasan menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2001 yaitu 
badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan 
diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, 
keagamaan dan kemanusiaan. Menurut Tunggal (2005: vi), kegiatan 
yayasan di bidang sosial mencakup penyelenggaraan pendidikan 
formal dan nonformal, panti asuhan, panti jompo, panti wreda, 
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rumah sakit, poliklinik dan laboratorium, pembinaan olahraga, 
penelitian di bidang ilmu pengetahuan, dan studi banding.  

 Kegiatan yayasan di bidang keagamaan mencakup: mendirikan 
sarana ibadah, mendirikan pondok pesantren dan madrasah, 
menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan sedekah, 
meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan syiar agama, 
dan studi banding keagamaan. Sedangkan kegiatan yayasan di 
bidang kemanusiaan mencakup memberi bantuan kepada korban 
bencana alam, memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang, 
memberi bantuan kepada tunawisma, fakir miskin dan gelandanga, 
mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka, 
memberikan perlindungan konsumen, dan melestarikan lingkungan 
hidup. 

 Yayasan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan 
memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan 
awal yayasan (Pasal 1 butir (1)). Pendirian yayasan di lakukan dengan 
akta notaris. Sebagai badan hukum, status badan hukum yayasan 
diperoleh setelah akta pendirian yayasan mendapat pengesahan dari 
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. (Solihin, 2006: 48) 

 

Latihan 

1. Jelaskan pengertian usaha dan pengusaha. 
2. Jelaskan jenis badan usaha. 

 

Ringkasan 

1. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan 
setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus 
didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara 
Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba. 

2. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik 
berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, 
bekerja dan berkedudukan di indonesia; 

3. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis yang 
dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan. 
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4. Unsur-unsur perusahaan: a. Badan usaha, b. Kegiatan dalam 
bidang perekonomian, c. Terus-menerus, d. Bersifat Tetap, 
e.Terang-terangan, f. Keuntungan, g. Pengusaha, pemimpin 
perusahaan dan pembantu pengusaha 

5. Bentuk Bisnis Perorangan Berizin Artinya bisnis perorangan ini 
telah meminta surat izin ke dinas terkait sesuai dengan bidang 
usahanya. Bentuk Bisnis Perorangan Tidak Berizin Artinya usaha 
yang dijalankannya tidak didaftarkan ke departemen terkait 
sehingga dalam melakukan kegiatan bisnisnya tidak memiliki 
surat izin usaha. 

6. Keuntungan bentuk bisnis perorangan: 1.Mudah dibentuk dan 
dibubarkan, 2.Modal yang digunakan biasanya milik sendiri, 
3.Membuat keputusan bebas, 4.Keuntungan tidak dibagi, 
5.Rahasia terjamin  

7. Kerugian bentuk bisnis perorangan: 1. Bila ada kerugian 
ditanggung sendiri, 2. Tanggungjawab tidak terbatas, 3. 
Kemampuan manajemen tebatas, 4. Kurang bisa mengikuti 
perkembangan bisnis yang terjadi disekitarnya, 5. Modal dan 
kelangsungan usaha terbatas 

8. Persekutuan Firma adalah suatu jenis persekutuan perdata yang 
didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. 

9. Persekutuan Firma harus didirikan dengan akta autentik yang 

dibuat di muka notaris. Akta pendirian firma harus didaftarkan 

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kedudukan Firma yang bersangkutan. 

Kemudian akta pendirian harus diumumkan dalam Tambahan 

Berita Negara. 

10. Keuntungan Persekutuan Firma: a. Tata cara pendiriannya 

mudah dilakukan, b. Modal usaha lebih besar karena 

penggabungan modal dari beberapa orang untuk menjalankan 

usaha bersama, c. Dalam mengambil keputusan akan lebih baik 

karena akan diputuskan secara bersama-sama, d. Mempunyai 

lebih banyak keahlian atau keterampilan 

11. Kerugian Persekutuan Firma: a. Pertanggungjawaban tidak 

terbatas, b. Apabila ada pengunduran diri salah seorang atau 

pemberhentian sekutu  maka firma akan bubar, c. Permasalahan 

atau konflik akan mudah terjadi  
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12. Persekutuan Komanditer CCV) adalah suatu firma yang 
mempunyai 1 (satu) atau beberapa orang sekutu komanditer. CV 
mempunyai 2 sekutu: 1. Sekutu komplementer, yaitu sekutu yang 
ikut aktif dalam mengurus persekutuan yang menjadi pengurus 
persekutuan. 2. Sekutu komanditer, yaitu sekutu yang pasif, yang 
tidak ikut serta dalam mengurus persekutuan. 

13. Pendirian CV sama halnya dengan pendirian firma, akta 
pendirian CV tidak memerlukan pengesahan Menteri 
Kehakiman. Hanya saja sekutu komanditer terdapat pemisahaan 
antara harta kekayaan persekutuan dengan harta kekayaan 
pribadi sehingga apabila terjadi kerugian pertanggungjawaban 
sekutu komplementer sebatas jumlah modal yang disetorkan. 

14. Keuntungan Persekutuan Komanditer (CV) ;a. Jumlah modal 
lebih besar, b.Peluang dan kepercayaan lebih tinggi untuk suatu 
pinjaman atau memperoleh kredit ke Bank, c.Jenis bisnis dapat 
beragam dan lebih banyak keahlian diperoleh, d.Peluang untuk 
berkembang lebih besar daripada firma dan umur usaha lebih 
panjang, e.Tanggungjawab terbatas pada sekutu komanditer 

15. Kerugian Persekutuan Komanditer (CV), yaitu: a. 
Tanggungjawab tidak terbatas pada sekutu komplementer. b. 
Tanggungjawab pengelola amat besar untuk memajukan atau 
mengembangkan persekutuan, c. Sekutu komplementer sebagai 
penentu kelangsungan bisnis, d. Modal yang sudah ditanamkan 
oleh sekutu komplementer  sulit untuk ditarik kembali jika 
dibutuhkan, e. Adanya kemungkinan perselisihan atau 
kesalahpahaman diantara anggota. 

16. Perseroran Terbatas: Badan hukum yang merupakan persekutuan 
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham 
dan memenuhi persyaratan yang di tetapkan dalam undang-
undang ini. 

17. Tata cara pendirian PT: Pembuatan akta pendirian di depan 
notaris, pengesahan oleh menteri kehakiman, pendaftaran 
perseroan serta pengumuman dalam tambahan berita negara. 

18. Keuntungan PT: 1.Tanggungjawab terbatas, 2. Kelangsunngan 
hidup perusahaan lama, 3. Sahamnya mudah diperjualbelikan 
4.Mudah memperoleh kredit pinjaman. 5. Manajemen yang 
profesional 
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19. Kerugian PT: 1. Biaya Pendiriannya mahal dan lebih sulit, 
2.Dikenakan double pajak, 3. Banyaknya peraturan, 4. Rahasia 
kurang terjamin, 5. Bidang usaha sulit diubah karena harus 
mengubah akta notaris dan besar investasi. 

20. Perjan adalah perusahaan milik negara yang dikelola oleh oleh 
departemen tertentu yang seluruh modalnya berasal dari 
kekayaan negara. Perjan ini untuk melayani kepentingan 
masyarakat umum (Public Service). 

21. Perusahan Umum (Perum) merupakan perusahaan milik negara 
(BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara yang 
bidang usahanya berkaitan dengan kepentingan orang banyak 
serta tidak semata-mata untuk melayani kepentingan umum akan 
tetapi untuk mengejar keuntungan sehingga memberikan 
sumbangan pendapatan bagi negara. 

22. Perusahaan Perseroan adalah perusahaan negara (BUMN) yang 
berbentuk Perseroan Terbatas (PT). 

23. Perusahan daerah (Perda) merupakan perusahaan milik 
pemerintah daerah (Badan Usaha Milik Daerah) yang didirikan 
dan dikelola oleh pemerintah daerah provinsi ataupun 
pemerintah daerah kabupaten/kota madya. 

24. Koperasi: Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau 
badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya 
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 
rakyat yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 
gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. 

25. Yayasan: badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang 
dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu 
di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. 

 

Tes Formatif 

1. Setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apa pun dalam bidang 
perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk 
tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, ini merupakan 
pengertian dari: 
a. Pengusaha; 
b. Usaha; 
c. Perusahaan;dan 
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d. Perseroan; 
2. Persekuruan komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu: 

a. Sekutu Perdata dan Sekutu Komplementer; 
b. Sekutu Komplementer dan Sekutu aktif; 
c. Sekutu Komplementer dan sekutu Komanditer;dan 
d. Sekutu Pasif dan Sekutu Komanditer; 

3. Yang manakah bukan merupakan badan usaha yang telah 
berbadan hukum? 
a. Persekutuan komanditer (CV); 
b. Perseroan Terbatas; 
c. Perusahaan umum (Perum);dan 
d. Perusahaan Jawatan (Perjan); 

4. Pilihlah yang termasuk Badan Usaha Milik Negara? 
a. Bentuk bisnis perorangan; 
b. Firma; 
c. Persekutuan komanditer;dan 
d. Perusahaan Perseroan. 

5. Suatu lembaga yang didirikan untuk tujuan sosial, adalah 
a. Perusahaan daerah; 
b. Koperasi; 
c. Yayasan;dan 
d. Perusahaan Perseroan. 
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B A B 

III 
BISNIS DAN TANGGUN 
JAWAB SOSIAL 

III. BAB III ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

 

 

A. Gambaran Singkat Materi Kuliah 

 Pada materi ini, mahasiswa akan mempelajari apa perbedaan dari 
stakeholders dan lingkungan perusahaan, klasifikasi stakeholders, 
bagaimana etika bisnis dalam berbisnis seperti perkembangan etika 
bisnis, berbagai definisi etika bisnis, pentingya etika bisnis, alasan-
alasan bisnis harus etis, prinsip-prinsip  etika bisnis,dan 
tanggungjawab sosial perusahaan.  

B. Pedoman Mempelajari Materi 

 Dalam mempelajari materi, mahasiswa dianjurkan untuk 
mempelajari dan memperhatikan pokok-pokok penting yang 
berkaitan dengan etika dan tangggung jawab sosial bisnis serta 
mengulas kembali materi dengan mengerjakan latihan dan tes 
formatif yang ada.  

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Mampu menjelaskan konsep stakeholders dengan konsep 
lingkungan perusahaan 

2. Mampu mendeskripsikan klasifikasi dari stakeholders 
3. Mampu memahami  perkembangan etika bisnis 
4. Mampu menjelaskan definisi dan  pentingya etika bisnis 
5. Mampu mengidentifikasi alasan-alasan bisnis harus etis 
6. Mampu mendeskripsikan prinsip-prinsip etika bisnis 
7. Mampu memahami etika bisnis dalam perusahaan 
8. Mampu menjelaskan tanggungjawab sosial perusahaan 
9. Mampu mendeskripsikan model tanggungjawab sosial 

perusahaan. 
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D. MATERI KULIAH 

III.1 Stakeholders 

 Perusahaan itu bisa dikatakan sebagai sebuah sistem yang 
bersifat mikro yang merupakan bagian dari sistem perekonomian 
suatu negara yang bersifat makro. Maka kinerja suatu perusahaan 
sangat dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan. Stakeholders 
merupakan bagian dari lingkungan perusahaan. Walaupun 
stakeholders bagian dari lingkungan perusahaan akan tetapi konsep 
stakeholder itu berbeda atau tidak sama dengan konsep lingkungan 
perusahaan. 

 Lingkungan perusahaan adalah sekumpulan sumber daya 
(resources), kekuatan (force), dan lembaga (institution) yang memiliki 
pengaruh terhadap kegiatan operasi perusahaan. Sehingga konsep 
lingkungan perusahaan itu memberikan pengertian bahwa suatu 
pengaruh dari lingkungan terhadap kegiatan operasi perusahaan. 
Aktivitas perusahaan sangat di pengaruhi oleh lingkungan 
perusahaan baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal 
perusahaan. Lingkungan Perusahaan dapat dibedakan dalam 2 
golongan: 

1. Lingkungan Internal  

a. Tenaga kerja (Man) 

b. Modal (Money) 

c. Material (Bahan baku) 

d. Peralatan mesin dan komputer (Machine) 

e. Metode (Manajemen yang digunakan pelaku bisnis)  
 

2. Lingkungan Eksternal, dibagi dua : 
a. Lingkungan Eksternal Mikro  

 Pemasok 
 Konsumen 
 Penyalur 
 Kelompok Penekan 
 Kreditor 
 Pemegang saham 
 Pesaing 

b. Lingkungan Eksternal Makro  
 Faktor politik 
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 Faktor Ekonomi 
 Faktor Sosial dan Budaya 
 Faktor Teknologi 

 

Gambar 3.1 

LINGKUNGAN PERUSAHAAN 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lingkungan internal perusahaan adalah faktor-faktor yang 
berada dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi hasil 
produksi yang dapat dikendalikan oleh perusahaan sehingga dapat 
diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan. Lingkungan 
eksternal perusahaan yang berpengaruh secara tidak langsung 
terhadap kegiatan perusahaan yang tidak dapat dikendalikan oleh 
perusahaan bahkan perusahaan harus mengikuti ―keinginan‖ 
lingkungan eksternal itu supaya jalannya perusahaan tidak 
terganggu. 

 Sedangkan pengertian dari stakeholders ini yaitu kumpulan 
individu maupun lembaga yang memiliki kepemilikan, tuntutan, 
kepentingan terhadap organisasi perusahaan dan dipengaruhi oleh 
keputusan dan berbagai tindakan yang dilakukan organisasi 
perusahaan (Robbins dan Coulter: 2003). Dengan demikian konsep 
stakeholders mengartikan bahwa perusahaanlah yang bisa 
mempengaruhi para indivu atau lembaga (stakeholders) atas segala 
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sesuatu keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Tetapi akan ada 
tindakan atau reaksi yang dilakukan oleh para individu atau lembaga 
(stakeholders) atas keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Sehingga 
konsep stakeholders ini menunjukkan hubungan timbal balik secara 
berkelanjutan antara tindakan atau keputusan yang dibuat (aksi) 
perusahaan dengan tindakan (reaksi) yang diberikan stakeholders.   

 Stakeholders ini mempunyai peranan yang begitu penting untuk 
kelangsungan hidup perusahaan. Stakeholders akan memberikan 
dukungan yang besar terhadap perusahaan apabila mereka 
mendapatkan perlakuan yang baik atau pemberian imbalan yang 
sebanding atau lebih tinggi dibandingkan kontribusi yang telah 
stakeholders berilan terhadap perusahaan. Kunci  sukses perusahaan 
itu akan didapat apabila perusahaan dapat memperlakukan 
stakeholders secara wajar dengan menaati segala aturan yang telah 
disepakati antara perusahaan dengan stakeholders. 

 

Klasifikasi Stakeholders 

 Stakeholdrs dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan 
kedudukan stakeholders dalam pengelolaan perusahaan (Jones: 1995), 
yaitu Inside stakeholders dan Outside stakeholders. 

1. Inside Stakeholders 

 Inside stakeholders ini merupakan suatu individu atau orang-orang 

yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap perusahaan yang 

berada di dalam organisasi perusahaan tersebut. Yang termasuk 

kelompok inside stakeholders yaitu pemegang saham, manajer dan 

karyawan. 

a. Pemegang Saham 

Pemegang saham merupakan para pemilik perusahaan pada 

perusahaan berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Para pemegang 

saham telah menyetorkan sejumlah uang sebagai modal kepada 

perusahaan melalui pembelian saham perusahaan sebagai 

kontribusi untuk bisa mendirikan perusahaan perseroan. Maka 

mereka berhak untuk mendapatkan dividen atas keuntungan 

yang diperoleh perusahaan. Apabila perusahaan mengalami 

kerugian terus maka para pemegang saham akan menarik 
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dukungannya berupa penarikan dananya dan memindahkan ke 

perusahaan lain yang lebih menguntungkan. 

b. Manajer dan Karyawan 

Manajer dan karyawan merupakan aset perusahaan yang sangat 
penting tanpa adanya mereka maka kelangsungan hidup 
perusahaan akan terhenti. Perusahaan sudah seharusnya bisa 
memotivasi dengan tepat sesuai apa yang dibutuhkan manajer 
dan karyawan. Motivasi bagi karyawan berupa finansial seperti 
gaji, bonus, tunjangan maupun non finansial seperti kondisi dan 
lingkungan kerja.  Semuanya itu harus menarik sehingga manajer 
dan karyawan akan lebih meningkatkan produktivitas kerjanya 
yang akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan. 
Sebaliknya apabila perusahaan memperlakukan ketidakadilan 
kepada mereka maka tindakan yang paling gawat mereka akan 
meninggalkan perusahaan. 

 

2. Outside Stakeholders 

 Outside stakeholders adalah suatu individu atau orang-orang  
maupun pihak-pihak yang bukan pemilik perusahaan, pemimpin 
perusahaan, dan bukan pula karyawan perusahaan, tetapi memiliki 
kepentingan terhadap perusahaan dan/atau dipengaruhi oleh 
keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang 
berada di luar organisasi perusahaan.  

a. Pelanggan 

Perusahaan harus terus berusaha menghasilkan produk yang 
berkualiatas karena konsumen akan beralih jika produk yang 
dihasilkan perusahaan tidak baik. Produk yang disukai 
konsumen akan menentukan kelangsungan hidup perusahaan 
jangka panjang. 

b. Pemasok 

Pemasok meupakan salah satu yang berperan cukup penting 
dalam kelancaran produksi tanpa adanya bahan baku dari 
pemasok bagian produksi tidak dapat melakukan aktivitas 
produksi. Kendati begitu perusahaan masih bisa leluasa untuk 
memilih beberapa pemasok yang tentunya akan membandingkan 
kualitas dan harga mana yang lebih baik. Sikap perusahaan yang 
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sewenang-wenang atau berlebih-lebihan yang mengakibatkan 
pemasok kecewa dapat menimbulkan dampak negatif  bagi 
perusahaan. Misalnya karena perusahaan mempunyai beberapa 
pemasok maka perusahaan menekan harga serendah mungkin 
terhadap pemasok dengan ancaman akan beralih ke pemasok 
lain. Apapun yang dilakukan oleh perusahaan kepada para 
stakeholders akan menimbulkan reaksi dari stakeholders yang 
tentunya dapat merugikan perusahaan. 

c. Pemerintah 

Perusahaan yang baik tidak akan melanggar aturan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan akan berusaha 
mematuhi segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh pemerintah 
untuk kelangsungan hidup perusahaan. Sebagai contoh 
perusahaan dalam menetapkan gaji harus disesuaikan dangan 
UMP yang berada didaerah setempat. Ketidakpatuhan 
perusahaan dalam penetapan gaji akan mendapatkan sanksi dari 
pemerintah.  

d. Serikat pekerja 

Perusahaan harus melibatkan serikat pekerja dalam membuat 
keputusan yang berdampak kepada para pekerja. Perusahaan 
yang tidak dapat bekerjasama dengan baik terhadap serikat 
pekerja akan menjadi boomerang bagi perusahaan. Contohnya 
perusahaan akan membeli mesin baru yang canggih dimana 
biasanya dalam memproduksi dibutuhkan 10 orang tenaga kerja 
akan tetapi dengan adanya mesin baru cukup dengan 3 orang 
tenaga kerja saja bahkan bisa menghasilkan jauh lebih banyak 
produk. Hal demikian akan berpengaruh terhadap tenaga kerja 
karena perusahaan tentu akan mengurangi tenaga kerja bila telah 
membeli mesin tersebut. Apabila serikat pekerja tidak dilibatkan  
dan diajak bernegosiasi untuk keputusan tersebut maka akan 
timbul masalah. 

e. Komunitas Lokal 

Keberadaan masyarakat lokal bagi perusahaan mempunyai 

peranan penting karena mereka merupakan sebagian besar 

karyawan buruh perusahaan. Perusahaan pabrik semen bosowa 

yang berada di maros mayoritas pekerjanya adalah penduduk 

asli setempat. Keberadaan perusahaan di daerah setempat sangat 
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memberikan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat lokal. Perusahaan harus memberikan dampak positif 

terhadap komunitas lokal dimana apabila perusahaan tidak 

memperhatikan komunitas lokal mereka tidak akan mendukung 

keberadaan perusahaan. 

f. Masyarakat Umum 

Perusahaan harus mempunyai citra yang baik kepada masyarakat 
umum. Mengapa? Mereka merupakan calon pembeli dan 
pelanggan dari produk yang dihasilkan perusahaan. Tetapi 
mereka pun bisa menjadi penentang perusahaan apabila  
perusahaan mempunyai citra negatif. Contohnya perusahaan A 
memproduksi berbagai aksesoris seperti dompet, ikat pinggang 
dan tas yang terbuat dari kulit asli buaya. Produknya sangat 
disukai oleh konsumen karena keunikannya dan awet tidak 
mudah rusak menjadi daya tarik pembeli. Akan tetapi situasinya 
berubah masyarakat menjadi tidak simpatik bukan karena 
kualitas produknya menurun melainkan karena bahan baku 
utamanya adalah kulit buaya. Sehingga perusahaan A  selalu 
memburu binatang buaya ini tanpa mau untuk melestarikan 
buayanya. Terlebih lagi dari masyarakat pencinta binatang buaya 
sangat memprotes kegiatan produksi tersebut. Sehingga animo 
masyarakat yang semula menyukai produk tersebut menjadi 
tidak simpatik. Itu merupakan sebuah contoh suatu tindakan 
perusahaan yang membuat stakeholder yaitu masyarakat umum 
bereaksi. 

III.2 Etika Bisnis 

 Pada saat ini dalam dunia bisnis terjadi persaingan yang begitu 
ketat terjadi kompetisi yang begitu hebat untuk mencari keuntungan 
yang besar. Namun tidak sedikit pelaku bisnis menggunakan cara-
cara, strategi, taktik dalam melakukan kegiatan bisnisnya secara tidak 
etis atau tidak beretika hanya untuk bisa memenangkan persaingan. 
Tentunya cara-cara demikian tersebut merupakan persaingan yang 
tidak sehat dalam melakukan kegiatan bisnis karena bisa merugikan 
pihak lain. Dengan demikian di dalam dunia bisnis yang berkembang 
begitu cepatnya pada sekarang ini sudah seharusnya diimbangi 
dengan aturan-aturan ataupun norma-norma yang bisa mengatur 
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bisnis itu sendiri. Sehingga dalam membina hubungan bisnis dengan 
stakeholder-stakeholder akan berjalan dengan baik dan bermanfaat. 
Besar pengaruhnya moral pengusaha atau pelaku bisnis dalam 
mendorong mentaati hukum/aturan-aturan yang berlaku sehingga 
diharapkan dunia bisnis yang beretika akan bisa menjamin kegiatan 
bisnis yang baik dan seimbang, selaras dan serasi.  

 Perilaku pelaku bisnis yang menaati aturan dan sesuai dengan 
norma yang berlaku juga terdapat dalam surat Ash-Shaff ayat 10-11 
berikut ini:  

 

                           

                        

                

Terjemahannya: 
“10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu 
perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? 
11. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di 
jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika 
kamu mengetahui.” 
 

1. Perkembangan Etika Bisnis (Bertens, 2000) adalah: 
a. Zaman Prasejarah: Pada awal sejarah  Filsafat, Plato, Aristoteles 

dan filsuf-filsuf Yunani lain menyelidiki bagaimana sebaiknya 
mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan 
membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga 
harus diatur. 

b. Masa peralihan: pada 1960-an: dimulainya pemberontakan 
terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat (AS), revolusi 
mahasiswa (di ibukota Prancis), penolakan terhadap 
establishment (kemapanan). Hal ini memberi perhatian pada 
dunia pendidikan, khususnya bidang ilmu manajemen, yaitu 
dengan menambah mata kuliah baru dalam kurikulum dengan 
nama Business and Society. Topik yang paling sering dibahas 
adalah Corporate Social Responsbility.  
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c. Etika Bisnis Lahir di Amerika Serikat Pada 1970an  yang mana 
sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-
masalah etis di sekitar bisnis dan etika bisnis dianggap sebagai 
suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi 
dunia bisnis di Amerika Serikat pada saat itu. 

d. Etika Bisnis Meluas ke eropa: tahun 1980an di Eropa Barat, Etika 
bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun 
kemudian. Terdapat forum pertemuan antara akademisi dari 
universitas serta sekolah bisnis yang disebut European Business 
Ethics Network (EBEN). 

e. Etika bisnis menjajdi Fenomena Secara Global pada 1990an, dan 
tidak hanya terbatas lagi pada dunia Barat (Eropa, Amerika 
Serikat). Tetapi etika bisnis sudah dikembangkan di seluruh 
dunia. Bahkan telah didirikan International Society For Business, 
Economics, and Ethics (ISBEE) pada 25-28 Juli 1996 di Tokyo, 
Jepang. 

 

Definisi Etika  

Apakah etika itu? Banyak orang yang berpendapat bahwa etika itu 
suatu perbuatan yang baik atau salah. Etika baik (etis)  yaitu suatu 
perbuatan yang baik sedangkan sebaliknya etika tidak baik atau tidak 
beretika (tidak etis) yaitu suatu perbuatan yang buruk atau salah. 
Agar pengertian Etika dan Etika bisnis ini lebih jelas, di bawah ini 
dirumuskan dan dikutip definisi yang dikemukakan oleh para ahli. 
 
Post, Lawrence, dan Weber 
Etika merupakan suatu konsepsi mengenai tindakan yang benar dan 
salah 
 
Keraf 

Etika sendiri bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai 

tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. 

 

Griffin dan Ebert 

Etika adalah keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang 

salah atau tindakan yang baik dan yang buruk yang mempengaruhi 

hal lainnya. 
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Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial 
yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan 
yang bermanfaat atau yang membahayakan. 
Perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-
norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan 
tindakan-tindakan yang bermanfaat atau yang membahayakan. 
Etika bisnis adalah perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh 
manajer atau pemilik suatu organisasi. 
 
Caroll dan Buchholtz 
Ethics is the discipline that deals with what is good and bad and with moral 
duty and obligation. Ethics can also be regarded as a set of moral principles 
or values. Morality is a doctrine or system of moral conduct. Moral conduct 
refers to that which relates to principles of right and wrong in behavior. 
Business ethics, therefore, is concered with good and bad or right and wrong 
behavior that takes place within a business context. Concept of right and 
wrong are increasingly being interpreted today to include the more difficult 
and subtle questions of fairness, justice and equity. 
 Dari beberapa pendapat ahli di atas pengertian etika dan etika 
bisnis mempunyai persamaan yaitu: 
a. Sesuatu yang benar atau salah, yang berarti bahwa apa yang 

boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan 
b. Sama-sama mempunyai sudut pandang dari nilai-nilai atau 

norma-norma yang dianut, yaitu nilai-nilai, tata cara hidup yang 
baik, aturan hidup yang baik dan segala kebiasaan yang dianut 
yang menjadi pedoman hidup manusia. 

 Dalam menciptakan etika bisnis, ada hal-hal yang perlu 
diperhatikan (Arijanto, 2011) antara lain adalah: 

a. Pengendalian diri 
b. Pengembangan tanggungjawab sosial perusahaan 
c. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang- 

ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi 
d. Mencipatakan persaingan yang sehat 
e. Menerapkan konsep ―pembangunan berkelanjutan‖ 
 
Pentingkah Etika Bisnis Dalam Berbisnis? 

 Mengapa di dalam berbisnis harus beretika? Apakah etika di 
dalam berbisnis itu penting? Banyak orang dalam berbisnis tidak 
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memperdulikan etika bisnis yang terpenting mendapatkan 
keuntungan besar semata. Mengapa demikian dikarenakan masih 
banyak dalam etika yang belum diformalkan karena etika tidak 
memiliki sanksi yang jelas, etika berbeda dengan hukum atau aturan 
yang mana di dalam hukum sangat jelas sanksi-sanksi yang akan 
didapatkan.  

 Pasti kita mengetahui perbuatan berbohong merupakan 
perbuatan yang tidak etis. Banyak pelaku bisnis yang melakukan 
perbuatan berbohong ini atau mengelabui terhadap konsumen seperti 
mungkin anda sangat menyukai toko yang lagi mempunyai promo 
diskon pasti sebagian besar orang akan tertarik dengan promo diskon 
ini akan tetapi banyak sekali toko-toko yang mempunyai promo 
diskon besar-besaran, beli 1 gratis 1, atau promo lainnya dalam 
menjual produknya itu akan tetapi ternyata toko tersebut menaikkan 
harga terlebih dahulu dari produknya tersebut baru mendiskonnya  
ini hanya taktik atau strateginya untuk menarik konsumen. Menurut 
anda apakah ini suatu perbuatan yang etis atau tidak etis dalam 
berbisnis? Suka atau tidak suka perbuatan pelaku bisnis seperti tadi 
itu masih banyak dan jelas salah akan tetapi hal tadi masih belum 
diformalkan dalam segi hukum. Jadi para pelaku bisnis dengan 
leluasa bisa membohongi para konsumen tanpa ada sanksi hukum.   

 Tujuh alasan yang mendorong perusahaan untuk menjalankan 
bisnisnya secara etis ( Post et al 2002; 104): 

a. Meningkatnya harapan publik agar perusahaan menjalankan 
bisnisnya secara etis. Perusahaan yang tidak berhasil dalam 
menjalankan bisnisnya secara etis akan mengalami sorotan, kritik 
bahkan hukuman. 

b. Agar mereka tidak melakukan berbagai tindakan yang 
membahayakan stakeholders lainnya. 

c. Penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

d. Penerapan etika bisnis dapat meningkatkan kualitas hubungan di 

antara dua pihak yang melakukan hubungan bisnis. 

e. Agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan 

karyawan maupun kompetitor yang tidak etis 

f. Menghindarkan teradinya pelanggaran hal-hak pekerja oleh 

pemberi kerja  
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g. Mencegah agar perusahaan tidak memperoleh sanksi hukum 
karena telah menjalankan bisnis secara tidak etis. 

 

Prinsip-Prinsip Etika Bisnis (Sonny Kerap 1998) 

a. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk 
mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya 
tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.  

b. Prinsip kejujuran. Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa 
ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan 
lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, 
jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. 
Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan 
mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan 
kerja intern dalam suatu perusahaan. 

c. Prinsip Keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secra 
sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang 
rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan 

d. Prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle), 
menuntut agar bisnis dialankan sedemikian rupa, sehingga 
menguntungkan semua pihak. 

e. Prinsip Integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntutan 
internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu 
menalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan 
maupun perusahaannya. 

Apakah prinsip-prinsip etika bisnis ini telah diterapkan dalam 
kegiatan bisnis sekarang ini? Pada hakekatnya, prinsip-prinsip yang 
berlaku di dalam bisnis sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai dan 
norma yang menjadi pegangan hidup manusia di masyarakat. 
Penerapan prinsip-prinsip etika bisnis dalam melakukan kegiatan 
bisnis dapat memberikan manfaat yang begitu besar bagi perusahaan. 
Bisnis yang didasari oleh suatu nilai yang baik tentunya akan 
membawa kebaikan bagi semuanya karena pada dasarnya etika bisnis 
itu tergantung kepada suatu itikad yang baik. Seperti yang telah 
disinggung di atas dalam etika bisnis yang belum formal tidak ada 
kejelasan sanksi hukum yang pasti akan tetapi sanksi moral yang ada 
sehingga lambat laun pun akan menjadi suatu masalah yang 
merugikan pelaku bisnis itu sendiri.  
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III.3 Etika Bisnis Dan Perusahaan 

1. Etika Dalam Kegiatan Produksi 

 Kegiatan produksi merupakan membuat suatu nilai atau manfaat 
atau suatu produk baik itu produk barang maupun jasa. Dalam 
kegiatan produksi ini yaitu menciptakan suatu barang atau jasa yang 
bisa bermanfaat bagi banyak orang yang tentunya harus disesuaikan 
dengan kebutuhan masyarakat pada waktu, harga dan jumlah yang 
tepat. Dengan demikian dalam kegiatan proses produksi ini biasanya 
para pelaku bisnis menekankan supaya produk yang akan dihasilkan 
tersebut bisa harga murah. Dengan begitu bisa bersaing dengan 
pelaku bisnis yang lain atau meraup keuntungan yang besar karena 
menentukan harga jual yang tinggi. Sebetulnya sah-sah saja 
perusahaan menekankan harga produk bisa murah asalkan tidak 
terdapat unsur penipuan. Sebagai contoh Banyak sekali terungkap 
sekarang pelaku-pelaku bisnis menipu konsumen dalam proses 
produksi yang membahayakan bagi kesehatan konsumen. Seperti 
penggunaan bahan formalin dan borax untuk mengawetkan produk  
jualannya supaya kelihatan segar dan tidak cepat basi. Penggunaan 
zat pewarna pakaian yang dicampurkan kedalam makanan agar 
menampakkan warna lebih mencolok. Semua itu bisa membahayakan 
kesehatan konsumen serta menyebabkan penyakit ganas atau kanker. 
Banyak lagi contoh-contoh kasus yang terjadi atas ulah pelaku bisnis 
yang tidak mempunyai moral dan etika dalam berbisnis.  

 

2. Etika Dalam kegiatan pemasaran 

 Kegiatan pemasaran meliputi penentuan tujuan, penentuan 
harga, mempromosikan serta mendistribusikan barang atau jasanya 
terhadap konsumen. Jangkauan pemasaran sangat luas, banyak hal 
yang harus dilakukan untuk akhirnya bisa sampai ke tangan 
konsumen. Kebijakan pemasaran yang dapat dikendalikan biasanya 
disebut bauran pemasaran meliputi product (produk), price(Harga), 
place(tempat) and promotion(promosi) sering  disebut 4P. Konsep 
pemasaran itu sendiri merupakan suatu keseluruhan sistem yang 
berhubungan dengan kegiatan-kegiatan bisnis untuk mengetahui 
kebutuhan konsumen serta mengembangkan promosi, distribusi, 
pelayanan, dan harga agar kebutuhan konsumen dapat terpuaskan 
dengan baik pada tingkat keuntungan tertentu. 
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 Di Indonesia untuk mengatur dan melindungi konsumen 
terhadap kejahatan bisnis seperti penipuan, iklan produk yang 
menyesatkan dan agar konsumen dapat dilayani dengan baik, maka 
Untuk melindungi konsumen dari perlakuan yang tidak etis oleh 
perusahaan maka pemerintah menetapkan undang-undang  nomor 8 
tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 1butir 1 yaitu 
segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada konsumen.  

 Di dalam BAB IV Undang-Undang ini dijelaskan berbagai 
perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, antara lain 
pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 
barang dan/ atau jasa yang mempunyai keterangan sebagai berikut: 

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto dan jumlah 
dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau 
etiket barang tersebut 

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah 
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya 

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 
keterangan barang dan/atau jasa tersebut. 

 Sebagaiman uraian di atas, maka dalam menerapakan 
perlindungan kepada konsumen sudah di atur dalam undang-undang 
maupun peraturan. Dikarenakan kegiatan pemasaran atas produk 
barang atau jasa sangat berkaitan dengan konsumen. Sehingga 
konsumen harus mendapatkan perlakuan yang layak, wajar dan baik 
dari perusahaan, oleh karena itu pelaku bisnis harus bisa menerapkan 
etika dalam berbisnis.   

 

3. Etika Bisnis Dalam MSDM 

 Di dalam perusahaan suatu bidang yang mengatur unsur 
manusia di dalam organisasi yang biasa dikenal manajemen sumber 
daya manusia atau manajemen kepegawaian atau manajemen 
personalia dalam pelaksanaanya harus menerapkan etika. Pada 
bidang MSDM ini lebih sulit dan kompleks karena tenaga kerja bukan 
seperti faktor produksi lainnya yang merupakan benda mati. 
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Karyawan mempunyai keinginan yang berbeda antara satu dengan 
yang lain, dengan begitu penangangannya susah susah gampang. 
Manajemen kepegawaian atau MSDM bertugas mulai dari 
perencanaan, perekrutan, pengarahan, pengembangan, pemeiharaan 
sampai dengan pemberhentian agar tercapainya tujuan perusahaan, 
karyawan dan masyarakat.  

 Dalam pengelolaannya diperusahaan dikenal dengan kesataraan 
kesempatan kerja dimana semua orang berhak mendapatkan 
kesempatan kerja tanpa adanya diskriminasi dalam pengkaryaan 
berdasarkan suku, agama, ras warna kulit atapun jenis kelamin. Hal 
ini merupakan hak yang mendasar setiap manusia sehingga hak asasi 
manusia ini berlaku dimana saja. Sebagai contoh perekrutan dan 
seleksi salah satu tugas kepegawaian, dalam perekrutan sering terjadi 
kecurangan-kecurangan dalam merekrut pegawai ataupun 
menyeleksi calon pegawai. Banyak perusahaan tidak 
menginformasikan adanya lowongan pekerjaan dikarenakan hanya 
orang dalam saja yang mengetahui sehingga dimungkinkan terjadi 
kkn (korupsi, kolusi dan nepotisme).   

 Selain itu juga perlu diperhatikan bagi tenaga kerja yaitu 
Occupational Safety and Health Administration (OSHA), adalah salah 
satu undang-undang bagi perlindungan tenaga kerja mengenai 
panduan dalam menetapkan dan melaksanakan pekerjaan agar para 
pekerja ini senantiasa dalam kondisi aman yang tidak berbahaya 
untuk menjaga kesehatan dilingkungan kerjanya. Sebagai contoh 
apabila perusahaan yang mempekerjakan karyawannya di lapangan 
seperti proyek bangunan maka tentunya harus ada alat keselamatan 
untuk dikenakan seperti helm, sepatu boot yang tentunya harus 
dipakai supaya mengurangi resiko kecelakaan. Peralatan keselamatan 
ini tentunya harus dipersiapkan oleh perusahaan. 

 

4. Etika Bisnis Dalam Bidang Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan pada aplikasinya adalah khusus pada 
bidang keuangan sebagai perencanaan organisasi dalam hal 
keuangan, meliputi penghimpun dana, penggunaan dana serta 
pengendalian. Dalam bidang manajemen keuangan ini sangat rentan 
terhadap kecurangan-kecurangan yang dilakukan perusahaan untuk 
mengelabui stakeholder. Sebagai contoh banyak perusahan yang 
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mempunyai laporan keuangan ganda lebih dari satu artinya 
perusahaan akan memperlihatkan laporan keuangan yang berbeda 
antara laporan keuangan ke kantor pajak dengan laporan keuangan 
ke bank. Laporan keuangan yang diperlihatkan ke kantor pajak 
dimanipulasi sehingga laba perusahaan yang didapat kecil supaya 
perusahaan tidak bebankan pajak yang tinggi. Di sisi lain laporan 
keuangan yang diperlihatkan ke bank tentunya telah dipercantik 
sehingga seolah-olah perusahaan memiliki rasio keuangan yang sehat 
supaya bank mau memberikan pinjaman/kredit kepada perusahaan.   

III.4 Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial 

 Banyaknya peristiwa-peristiwa yang merugikan masyarakat oleh 
para perusahaan seperti halnya kerusakan lingkungan hidup 
menimbulkan pandangan yang negatif terhadap perusahaan. Seolah-
olah perusahaan hanya mengejar keuntungan tanpa memperdulikan 
kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitarnya ataupun peranan 
stakeholder. Padalah perusahaan sangat bergantung pada 
masyarakat, lingkungan maupun stakeholderlainnya. Hal inilah yang 
mendorong perusahaan untuk ikut berperan serta terhadap 
kepentingan masyarakat karena masyarat lingkungan sekitar 
khususnya merupakan pihak yang paling meerasakan dampak dari 
kegiatan suatu produksi perusahaan baik itu dampak positif ataupun 
dampak negatif. 

 Tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi isu yang 
penting pada sekarang ini. Dimana perusahaan dalam melaksanakan 
aktivitas bisnisnya harus berusaha untuk menghindari efek buruk 
kepada masyarakat sekitar, lingkungan sekitar maupun stakeholder 
lainnya. Pada saat ini telah banyak perusahaan yang menerapkan 
program-program tanggungjawab sosial. Penerapan tanggungjawab 
sosial merupakan komitmen dunia usaha untuk bertindak secara etis 
dalam hal kontribusi peningkatan ekonomi, peningkatan kualitas 
hidup karyawan serta peningkatan kualitas lokal dan masyarakat.   

 Setiap perusahaan di Indonesia akan melakukan berbagai 
kegiatan terencana untuk dapat menjaga eksistensinya dan menjadi 
Good Bussiness, slah satunya adalah dengan menerapkan Corporate 
sosial responsbility. Penerapan CSR di Indonesia semakin baik dalam 
kuantitas maupun kualitas terutama setelah dinyatakan dengan tegas 
dalam UU PT No.40 Tahun 2007 yang belum lama ini disahkan oleh 
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DPR. Disebutkan bahwa PT yang menjalankan tanggungjawab sosial 
dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). 

 

Definisi Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social 
Responsbility: 

 Ada banyak definisi mengenai tanggungjawab sosial perusahaan 
salah satunya (Post, et al., 2002: 58) yaitu tanggungjawab perusahaan 
terhadap berbagai tindakan perusahaan yang memengaruhi manusia, 
komunitas, maupun lingkungan secara umum. 

 Sedangkan menurut Griffin Tanggungjawab sosial adalah usaha 
suatu bisnis menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan 
individu dalam lingkungannya, yang meliputi konsumen, bisnis lain, 
karyawan, investor, dan komunitas lokal. 

 

Gambar 3.2 

Stakeholders Dan Tanggung Jawab Sosial 

 

Sumber: Isamil, 2006, p. 95 
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 The International Organization of Employers (IOE) mendefinisikan 
CSR sebagai ―intiatives by companies voluntarily integrating social 
and environmental concern in their business operations and in their 
interaction with their stakeholders‖.(―Inisiatif oleh sebuah perusahaan 
secara sukarela mengintegrasikan kepeduliansosial dan lingkungan 
dalamoperasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan 
stakeholder‖) 

 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahawa tanggung jawab 
sosial perusahaan merupakan suatu tindakan perusahaan yang 
bersifat sukarela dalam hal melakukan tindakan perbaikan atas 
tanggungjawabnya perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat 
ataupun stakeholder lainnya.  melampaui kewajiban hukum terhadap 
peraturan perundang-undangan Negara.  

 Pada umumnya semua perusahaan akan selalu berusaha untuk 
dapat bertanggungjawab kepada semua pihak-pihak yang 
berhubungan dengan kegiatan bisnis. Pihak yang berkepentingan 
dalam organisasi yaitu kelompok, orang dan organisasi yang 
langsung dipengaruhi oleh praktek-praktek suatu organisasi ddan 
dangan demikian, berkepentingan terhadap kinerja organisasi itu.  

 Pihak-pihak yang berkepentingan berfokus pada lima kelompok 
utama yaitu karyawan, pemasok, pelanggan, komunitas lokal dan 
investor.  

a. Pelanggan 

 Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya berusaha untuk 
bertanggungjawab terhadap pelanggan untuk mengharapkan 
kepuasan dari pelanggan. Oleh karena itu pelaku bisnis berusaha 
melayani pelanggan secara wajar dan jujur serta mencari cara untuk 
menetapkan harga secara wajar, menghargai garansi, 
mempertahankan kualitas produk, tidak menyembunyikan kecacatan 
suatu barang serta memberikan masukan suatu produk mengenai 
kekurangan dan kelebihannya. Sebagai contoh: Restoran siap saji 
McDonald’s pernah dulu menerapkan dalam pelayanannya terhadap  
konsumen untuk melayani konsumennya tidak lebih dari 60 detik 
atau 1 menit. Apabila lebih dari satu menit maka konsumen berhak 
mendapatkan satu buah ice cream cone. Ini merupakan  
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b. Pemasok 

 Tanggungjawab terhadap pemasok merupakan hal penting 
karena apabila tidak ada pemasok maka perusahaan tidak akan 
berproduksi sebab bahan baku produksi tidak ada. Untuk itu jalinan 
dengan para pemasok harus dibina dengan baik. Sebagai contoh 
banyak perusahaan yang seenaknya dalam menekan harga serendah 
mungkin kepada pemasok dengan ancaman apabila tidak terpenuhi 
maka akan mengambil di tempat lain. Dengan demikian perusahaan 
harus mempunyai komitmen dengan pemasok yang tentunya harus 
menguntungkan kedua belah pihak. 

c. Karyawan 

 Karyawan merupakan suatu asset berharga bagi perusahaan. 
Karena karyawan merupakan ujung tombak suatu perusahan dalam 
segala bidang mulai dari bidang produksi, bidang personalia, bidang 
akuntasi, maupun bidang pemasaran. Semua bidang tersebut tidak 
akan berjalan tentunya apabila tidak ada karyawan. senantiasa 
perusahaan harus memperhatikan setiap karyawannya karena 
kebutuhan ataupun keinginan setiap karyawan itu berbeda.  
Tanggungjawab perusahaan terhadap karyawan yaitu dengan 
memperlakukan karyawan dengan adil, mengangap karyawan itu 
bagian dari sistem, menghormati harga diri dan kebutuhan dasar 
manusiawi mereka. 

Gambar 3.3 

Model Tanggung Jawab terhadap Pihak yang 
Berkepentingan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Griffin. 2006, p. 68 
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d. Komunitas lokal 

 Suatu bisnis yang bertanggungjawab secara sosial 

mempertimbangkan tidak hanya ―apa yang terbaik bagi 

perusahaannya ― saja akan tetapi  ― apa yang terbaik bagi masyarakat 

umum‖. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap komunitas lokal 

yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat  seperti peningkatan 

pendapatan daerah, rumah atau papan, kesehatan, pangan dan sarana 

komunikasi. Sebagai contoh PT Kaltim Prima Coal adalah perusahaan 

tambang batubara yang ada di daerah kalimantan timur. KPC 

membuat program kesehatan masyarakat untuk komunitas lokal 

yaitu operasi bibir sumbing dan luka bakar untuk masyarakat 

kalimantan timur. KPC bekerjasama dengan institut dari Australia 

―INTERPLAST‖ menyediakan layanan kesehatan berupa operasi 

bedah plastik dan rekonstruksi. Prioritas utama diberikan kepada 

masyarakat yang bermukim di sekitar daerah operasional Bumi 

Resources Tbk, (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan). Waktu 

pelaksanaannya setiap tahun bulan Mei-Juli serta besarnya sumber 

daya yang dipergunakan sebesar USD 50.000-54.000. program ini 

sudah berjalan 12 tahun yang kegiatannya dilakukan di Rumah Sakit 

Umum di balikpapan samarinda dan RS swasta dan klinik PT Kaltim 

prima Coal. 

e. Investor 

 Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap investor yaitu 

memberikan informasi yang tepat baik dalam kinerja keuangan. 

perusahaan maupun dalam hal mengelola perusahaan untuk 

melindungi hak-hak dari para investor atau pemegang saham. Pera 

manajer tidak boleh menyembunyikan data keuangan yang akan 

merugikan para pemegang saham. 

 

Latihan 

1. Apa yang dimaksud dengan stakeholders? 
2. Jelaskan tentang etika bisnis? 
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Ringkasan  

1. Lingkungan perusahaan adalah sekumpulan sumber daya 
(resources), kekuatan (force), dan lembaga (institution) yang 
memiliki pengaruh terhadap kegiatan operasi perusahaan.  
Lingkungan internal perusahaan adalah faktor-faktor yang 
berada dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi 
hasil produksi perusahaan. Lingkungan eksternal perusahaan 
yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kegiatan 
perusahaan.  

2. Stakeholders yaitu kumpulan individu maupun lembaga yang 
memiliki kepemilikan, tuntutan, kepentingan terhadap organisasi 
perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan dan berbagai 
tindakan yang dilakukan organisasi perusahaan. 

3. Stakeholders dikelompokkam menjadi dua: 1. Inside stakeholders ini 
merupakan suatu individu atau orang-orang yang memiliki 
kepentingan dan tuntutan terhadap perusahaan yang berada di 
dalam organisasi perusahaan tersebut. 2. Outside stakeholders 

4. Etika bisnis adalah perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan 
oleh manajer atau pemilik suatu organisasi. 

5. Alasan bisnis harus etis adalah meningkatnya harapan publik, 
Agar mereka tidak melakukan berbagai tindakan yang 
membahayakan stakeholders lainnya, meningkatkan kinerja 
perusahaan, meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara 
dua pihak, terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan 
karyawan maupun kompetitor yang tidak etis, menghindarkan 
teradinya pelanggaran hal-hak pekerja oleh pemberi kerja, 
mencegah agar perusahaan tidak memperoleh sanksi hukum. 

6. Prinsip-prinsip etika bisnis : prinsip otonomi, prinsip kejujuran, 
prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip 
integritas moral 

7. Tanggungjawab sosial adalah usaha suatu bisnis 
menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan 
individu dalam lingkungannya, yang meliputi konsumen, bisnis 
lain, karyawan, investor, dan komunitas lokal. 
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Tes Formatif 

1. Kumpulan individu maupun lembaga yang memiliki 
kepemilikan, tuntutan, kepentingan terhadap organisasi 
perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan dan berbagai 
tindakan yang dilakukan organisasi perusahaan, merupakan 
pengertian dari? 
a. Lingkungan perusahaan 
b. Stakeholders 
c. Lingkungan Eksternal perusahaan 
d. Lingkungan Internal perusahaan 
2. Stakeholders dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 
a. Inside stakeholders dan shareholders 
b. Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal 
c. Inside stakeholders dan Outside Stakeholders 
d. Shareholders dan outside stakeholders 

3. Sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan 
dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang 
dianggapnya baik untuk dilakukan. Merupakan prinsip apa? 
a. Prinsip Otonomi 
b. Prinsip Kejujuran 
c. Prinsip Keadilan  
d. Prinsip Saling menguntungkan 

4. Apabila ada perusahaan yang menggunakan bahan formalin dan 
borax untuk mengawetkan produk  jualannya supaya kelihatan 
segar dan tidak cepat basi. Maka ini termasuk tidak menerapkan 
etika bisnis dalam kegiatan bagian/bidang apa? 
a. Kegiatan bidang produksi 
b. Kegiatan bidang pemasaran 
c. Kegiatan bidang keuangan 
d. Kegiatan bidang MSDM 

5. Tanggungjawab perusahaan terhadap berbagai tindakan 
perusahaan yang memengaruhi manusia, komunitas, maupun 
lingkungan secara umum. Merupakan definisi dari 
a. Etika 
b. Etika bisnis 
c. Tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) 
d. Prinsip integritas moral 
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B A B 

IV 
PERANAN MANAJEMEN 
DALAM BISNIS 

 

IV. BAB IV PERANAN MANAJEMEN DALAM BISNIS 

 

A. Gambaran Singkat Materi Mata Kuliah 

 Materi mata kuliah ini memberikan gambaran akan pentingnya 
manajemen dalam bisnis. Materi akan dimulai dengan membahas 
hubungan organisasi dan manajemen. Kemudian materi dilanjutkan 
dengan membahas fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen dan 
perencanaan dalam bisnis. Hubungan antara manajer dan manajemen 
juga akan disajikan dengan mencakup tipe manajer, peran manajer 
dan keahlian yang diperlukan oleh manajer. Materi ini akan ditutup 
dengan mengangkat bahasan tentang budaya dan organisasi 

B. Pedoman Mempelajari Materi 

 Dalam mempelajari materi, mahasiswa dianjurkan untuk 
mempelajari dan memperhatikan pokok-pokok penting yang 
berkaitan dengan manajemen dan peranannya dalam bisnis serta 
mengulas kembali materi dengan mengerjakan latihan dan tes 
formatif yang ada.  

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Mampu menjelaskan pentingnya manajemen dalam bisnis. 
2. Mampu menjelaskan hubungan manajemen dan organisasi. 
3. Mampu menjelaskan setiap fungsi dalam manajemen. 
4. Mampu memahami perencanaan dalam bisnis. 
5. Mampu menjelaskan tentang hubungan manajer dan manajemen. 
6. Mampu membedakan tipe-tipe manajer. 
7. Mampu menjelaskan tentang peran manajer. 
8. Mampu menjelaskan tentang keahlian manajer yang diperlukan. 
9. Mampu memahami budaya dalam organisasi. 
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D. Materi Perkuliahan 

Istilah manajer merupakan daya tarik yang kuat bagi mahasiswa-
mahasiswa dalam melihat karirnya di masa mendatang. Ketika 
mahasiswa baru saja masuk dan mulai kuliah, posisi manajer adalah 
hal yang menjanjikan, mempunyai pamor dan nyaman dalam 
pekerjaannya. Akan tetapi, bagi sebuah perusahaan, manajer adalah 
posisi bukan sekedar bos atau atasan. Manajer adalah posisi yang 
dituntut mempunyai daya pikir yang tinggi, kepemimpinan,  
kreativitas dan inovasi dalam bekerja. Sehingga jika manajer tidak 
berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan 
pekerjaannya, maka nasib perusahaan dapat berpotensi dalam resiko 
yang signifikan atau yang paling terburuk adalah kebangkrutan.  

Dalam dunia bisnis masa kini, perusahaan akan mencari manajer 

yang dapat berperan lebih dari sekedar bos atau atasan. Perusahaan 

yang merupakan suatu organisasi bisnis menginginkan manajer yang 

memahami teknologi, mempunyai daya adaptasi yang tinggi, 

berkeahlian dalam motivasi pegawai, dan mencermati betapa 

pentingnya kepuasan konsumen produknya. Manajer yang 

menguasai keahlian-keahlian tersebut akan mengalami tingkat 

permintaan produk yang besar karena tingginya komitmen 

mempengaruhi kinerja perusahaan.  

IV.1 Organisasi Dan Manajemen 

 Organisasi dan manajemen dalam hal yang terkait satu dengan 

lainnya. Tanpa ada organisasi maka manajemen menjadi system yang 

tanpa wadah yang kurang bermakna dalam prosesnya. Organisasi 

adalah wadah atau system yang mempunyai fungsi-fungsi yang 

membantu dalam melakukan kegiatan. Organisasi mempunyai 3 hal 

penting yang menjadi pilar yaitu adanya tujuan yang jelas, 

mempunyai struktur organisasi dan mempunyai sumber daya yang 

mendukung organisasi dalam mencapai tujuan. Jika disimpulkan 

maka organisasi adalah suatu wadah yang didalamnya terdapat 

sumber-sumber daya terutama sumber daya manusia yang bekerja 

sama dan melakukan koordinasi dalam kerangka struktur organisasi 

dengan berbagi kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan 

organisasi. 
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Pentingnya organisasi dan manajemen juga terdapat dalam surat 
Ash-Shaff ayat 4 yaitu: 

 

                  

 

Terjemahannya 

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam 
barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang 
tersusun kokoh.” 

 Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa organisasi merupakan 
wadah yang mengatur sumber daya manusia dalam suatu barisan 
yang teratur dan menjadi wadah yang kokoh. Sedangkan manajemen 
sebagai metode dalam mengatur dan mempertahankan barisan dan 
bangunan tetap kokoh. 

 Dilihat dari sisi social, organisasi dapat bersifat social dan non 
social. Akan tetapi organisasi social dan non social mempunyai sifat 
yang sama yaitu untuk melayani masyarakat. Organisasi social 
mempunyai operasional melayani masyarakat yang bersifat social 
atau sukarela sehingga tujuan organisasi social bukanlah untuk 
mencari keuntungan. Organisasi social adalah suatu lembaga social 
yang berhubungan dengan nilai dan norma yang berlaku pada suatu 
kebudayaan masyarakat. Di lain pihak, organisasi non social 
merupakan lembaga non social yang melayani kebutuhan dan 
keinginan masyarakat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari baik 
produk nyata ataupun produk tidak nyata seperti jasa. Organisasi non 
social mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan. 

 Dengan salah satu unsur organisasi yaitu melayani masyarakat, 
maka organisasi juga mempunyai posisi penting dalam ekonomi 
sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan pengembangan karir bagi 
masyarakat di lokasi operasional organisasi. Dengan dukungan dan 
minat masyarakat untuk meniti karir dalam suatu organisasi, maka 
organisasi-organisasi bisnis menjadi tempat yang bergengsi bagi karir 
seseorang. Selain sebagai tempat karir, organisasi juga sebagai 
pengembangan pengetahuan dan informasi baik yang berhubungan 
dengan industri organisasi berada ataupun pengalaman, 
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pengembangan dan inovasi produk yang diproduksi organisasi 
dalam operasional bisnisnya. 

 Dalam beroperasi, organisasi membutuhkan suatu mekanisme 

yang mengatur alur-alur kerja dan pengelolaan tugas-tugas dalam 

mencapai tujuan organisasi. Sumber-sumber daya dalam organisasi 

perlu diorganisasi dan dikoordinasi agar dapat tercipta sinergi antara 

sumber daya dan struktur organisasi dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Dengan demikian, manajemen menjadi penting bagi 

organisasi dalam pengaturan dan pengelolaan agar ketiga hal penting 

dalam organisasi tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang 

bersinergi dan menjadikan organisasi sukses dalam memenuhi visi 

dan misi organisasi. 

 Para wirausaha dalam memulai dan melaksanakan bisnisnya 
sendiri tidak memerlukan pengelolaan karyawan. Hal itu 
dikarenakan ketiadaan pegawai dalam bisnis yang dikelola. Akan 
tetapi, jika usaha tersebut mempunyai pegawa-pegawai maka 
manejemen menjadi urgen untuk di miliki oleh usaha tersebut. 
Manajemen merupakan suatu seni yang mengatur dan mengelola 
orang-orang dalam suatu organisasi. Menurut Mary Parker Follet, 
manajemen merupakan seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui 
orang-orang atau seni dari tercapainya segala sesuatu pekerjaan 
melalui orang-orang (Stoner and Freeman, 1992). Manajemen juga 
dikenal sebagai proses dalam pencapaian tujuan organisasi melalui 
sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Bonne and Kurtz, 
2011). Konsep dan prinsip manajemen ini berlaku bagi organisasi 
social dan non social.  

 Manajemen termasuk proses atau fungsi perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pengarahan (leading), dan pengawasan 

(controlling). Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, manajemen akan 

memerlukan bantuan untuk mengelola dan mengatasi kompleksitas 

akan bisnis yang dikelola. Manajer dapat membantu dalam 

memsupervisi dan mengarahkan pegawai-pegawai dalam organisasi 

bisnis. Manajemen membantu bisnis untuk focus pada penetapan dan 

pemenuhan tujuan secara efektif dan efisien sehingga profit dapat 

diperoleh.  
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IV.2 Proses Manajemen 

 Dalam prosesnya, manajemen mempunyai secara umum 4 fungsi 
yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 
pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling). Kebanyakan 
manajer menggunakan 4 fungsi dari manajemen tersebut. Akan tetapi 
ada juga beberapa manajer yang hanya focus kepada satu atau dua 
fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen tersebut 
mengindikasikan rentang waktu atau tahapan fungsi-fungsi tersebut 
dilakukan. Fungsi perencanaan harus dilakukan lebih duu sebelum 
fungsi pengorganisasi dilakukan. Organisasi membolehkan manajer 
untuk memimpin dan mengontrol pegawai dan aktivitasnya dalam 
melakukan pekerjaan. Pengarahan atau memimpin berperan dalam 
memberikan pedoman kepada pegawai dalam melaksanakan 
tanggung jawab yang mereka emban secara effektif. Sementara itu, 
fungsi pengawasan mengindikasikan bagaimana bisnis beroperasi 
dan memastikan bahwa sasaran keuangan dan operasional terpenuhi.  

 

1. Perencanaan  

 Perencanaan adalah fungsi pertama dalam manajemen dan 
merupakan fungsi awal yang harus dilakukan dalam suatu 
organisasi. Perencanaan merupakan proses antisipasi kegiatan-
kegiatan dan kondisi di masa mendatang serta menemukan langkah-
langkah aksi untuk mencapai tujuan organisasi (Bonne and Kurtz, 
2011). Perencanaan yang efektif mendorong perusahaan untuk tetap 
focus terhadap visinya, menghindari kesalahan yang mengakibatkan 
biaya tinggi dan memanfaatkan peluang.  

 Perencanaan juga dapat merupakan suatu tindakan atau proses 
dari penciptaan tujuan, sasaran dan strategi untuk mewujudkan 
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Brown and Clow, 2008). 
Dalam fungsi pertama ini, organisasi perlu untuk memikirkan dan 
menginvetarisasi sumber daya yang dibutuhkan dalam mewujudkan 
tujuan dan sasaran. Selain itu, organisasi juga dituntut menetapkan 
standar-standar yang harus dipenuhi dalam operasional organisasi 
supaya operasional berjalan sesuai dengan harapan organisasi.  

Perencanaan seharusnya bersifat fleksibel dan responsive terhadap 
perubahan dalam lingkungan bisnis. Dalam proses pembuatan 
rencana dalam organisasi seharusnya melibatkan para manajer dari 
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setiap tingkatan manajemen. Seiring dengan ketatnya kompetisi 
global, tingginya perkembangan teknologi dan kecepatan perusahaan 
membawa inovasi ke dalam pasar, perencanaan menjadi hal yang 
penting dan urgen bagi organisasi di masa mendatang. Dengan 
demikian, regenerasi 

 

Gambar 4.1  

FUNGSI MANAJEMEN 

 

 Manajer dalam suatu organisasi penting untuk memastikan 
organisasi tetap bertahan dalam industrinya dengan terciptanya 
generasi manajer yang berkesinambungan dalam organisasi.  

 

2. Pengorganisasian 

 Ketika perencanaan telah selesai dilakukan oleh manajemen 
suatu organisasi, maka tahapan selanjutnya adalah mengerjakan 
fungsi kedua yaitu pengorganisasian sebagai tahapan kedua dalam 
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proses manajemen. Pengorganisasian meupakan proses penyatuan 
sumber daya manusia dan sumber daya material melalui struktur 
formal dari tugas dan otoritas, merancang pekerjaan, membagi tugas 
antara pegawai dan mengkoordinasikan pembagian tugas dan 
pekerjaan tersebut untuk memastikan lancarnya implementasi dari 
rencana dan pencapaian tujuan (Bonne and Kurtz, 2011).  
Pengorganisasian menentukan bagaimana individu-individu yang 
berbeda dalam organisasi dapat bekerja sama dan koordinasi satu 
dengan yang lain. 

Pengorganisasian yang juga meliputi staffing merupakan langkah 
pengidentifikasian sumber daya yang akan dikelola dengan secara 
teratur dan fungsional untuk mewujudkan tujuan dan sasaran 
organisasi (Brown and Clow, 2008). Manajer harus mengelola sumber 
daya manusia, proses kerja dan peralatan sehingga pekerjaan 
terorganisir dan terkoordinasi dengan baik. Manajer juga 
memperkerjakan dan melatih pegawai bahkan akan memecat jika 
diperlukan. Manajer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 
para pegawai mempunyai peralatan yang diperlukan untuk 
mendukung mereka dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang 
diemban sesuai harapan organisasi.  

 Dalam pengorganisasian, klasifikasi dan pembagian pekerjaan 
diterapkan dalam setiap unit dalam organisasi dengan struktur yang 
beralasan dan logic. Struktur organisasi menunjukkan bagaimana 
organisasi dibentuk dalam struktur dan siapa yang berhak untuk 
memegang rantai komando atas pegawai-pegawai di organisasi. Para 
manajer menangani organisasi dengan menempatkan pegawai yang 
tepat pada setiap posisi dalam organisasi. Fungsi pengorganisasian 
memerlukan pemahaman dan pengetahuan tentang struktur 
organisasi yang berlaku dan menentukan apakah perubahan struktur 
diperlukan  untuk beroperasi lebih efektif, biaya lebih efisien ataupun 
berkesinambungan.  

 

3. Pengarahan 

 Pada proses manajemen, fungsi yang ketiga dalam proses 

manajemen adalah pengarahan. Setelah organisasi berjalan, maka 

manajer perlu focus pada pengarahan, atau pemanduan dan 

peningkatan motivasi pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. 
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Pengarahan dapat meliputi pelatihan atau pelatihan baik awal atau 

lanjutan, pembuatan jadwal, pendelegasian berbagai tugas dan 

pengamatan (monitor) perkembangan pada pekerjaan-pekerjaan 

dalam organisasi.  

 Manajemen yang baik memerlukan pengarahan yang baik dari 
manajer. Sehingga bisa diartikan bahwa manajemen yang baik 
memerlukan kepemimpinan (leadership) yang baik dari para manajer. 
Memimpin atau mengarahkan lebih dari sekedar memberikan 
perintah atau arahan. Pengarahan berarti menyediakan arah dan visi 
bagi pegawainya (Brown and Clow, 2008). Manajer dituntut untuk 
menciptakan visi yang dapat menginspirasi pegawainya. Organisasi 
harus membuat standar seperti tanggal batas akhir dan kuota 
penjualan sebagai sasaran yang harus dicapai oleh manajer dan 
pegawai. Pemimpin harus mendelegasikan pekerjaan, melaksanakan 
kebijakan, melihat waktu manajemen dan menyediakan umpan balik 
dari kinerja pegawai. Hal yang terakhir dalam kepemimpinan adalah 
penyelesaian konflik antar pegawai.  

 Fungsi pengarahan menuntut manajer untuk melakukan inovasi 

dan kreativitas dalam proses pembimbingan kepada pegawai-

pegawai dalam organisasi. Hal itu dapat dilakukan dengan 

mengadakan pembimbingan dan penyuluhan tentang program yang 

akan dilakukan dalam organisasi sehingga tujuan dapat tercapai. Hal 

tersebut dapat terlihat dari penggantian lampu ke lampu hemat 

energi serta mengarahkan pegawai untuk mematikan lampu dan 

computer ketika keluar ruangan ataupun menyuruh departemen 

informasi teknologi di organisasi untuk memprogram computer 

dalam fungsi sleep ketika tidak terpakai dalam waktu 10 menit. 

Tindakan-tindakan tersebut dilakukan manajer dalam rangka 

menurunkan biaya listrik kantor.  

 Fungsi pengorganisasian juga terlihat ketika manajer seringkali 

harus mendengarkan keluhan dan saran pegawai dalam melakukan 

pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi. Dengan melakukan hal terbut, 

manajer dapat mengumpulkan pandangan dan pendapat dari sisi 

para pegawai dan para pegawai merasa diperhatikan dan 

mendapatkan dorongan motivasi atas tindakan manajer tersebut.  
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4. Pengawasan 

 Fungsi terakhir dalam proses manajemen adalah fungsi 
pengawasan. Pengawasan merupakan langkah evaluasi terhadap 
kinerja organisasi dan dibandingkan dengan tujuan organisasi. 
Pengawasan menilai kelancaran dan kesuksesan dari fungsi 
perencanaan dan menyediakan umpan balik untuk fungsi 
perencanaan di masa mendatang. Fungsi pengawasan mempunyai 4 
langkah dasar yaitu (Bonne and Kurtz, 2011): 

a. Mengembangkan standar kinerja organisasi 
b. Memonitor kinerja actual organisasi 
c. Membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah 

ditetapkan   
d. Membuat langkah perbaikan jika diperlukan. 

 Fungsi pengawasan dalam operasi organisasi memastikan 
perusahaan berada dalam jalur yang tepat dan tujuan beserta sasaran 
berhasil dicapai. Manajer diharapkan membuat catatan akan  proses 
operasional, jadwal dan kualitas produk atau jasa yang diproduksi 
oleh organisasi. Para atasan tersebut juga diharuskan untuk 
memonitor para pegawai dan melakukan review atas kinerja pegawai 
berdasarkan standar yang ditetapkan. Pengambilan langkah koreksi 
dilakukan ketika kinerja pegawai tidak memenuhi standar yang telah 
ditetapkan merupakan tugas dari manajemen lainnya.  

 Fungsi terakhir ini juga meliputi langkah mengamati dan 
memperhatikan kepuasan konsumen organisasi. Biasanya hal ini 
dilakukan oleh manajer pemasaran yang mengukur kesuksesan 
produk atau jasa dengan mempelajari hasil review dan figure dari 
penjualan produk atau jasa. Jika ternyata hasilnya kurang 
memuaskan maka organisasi disarankan untuk membuat rencana 
bisnis yang baru.  

 Hal terakhir dalam fungsi pengawasan adalah insentif pegawai. 
Organisasi atau perusahaan akan berusaha untuk memotivasi 
pegawai dengan system insentif. System insentif bisa berupa bonus 
ataupun fasilitas lainnya. Hal ini dilakukan setelah penilaian kinerja 
pegawai. Jika penilaian kinerja pegawai sesuai dengan standar dan 
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja organisasi 
maka system insentif akan diterapkan ke para pegawai. 
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IV.3 Perencanaan Dalam Bisnis: Tujuan Dan Strategi 

 Setiap bisnis memerlukan perencanaan untuk dapat berhasil 
dalam kegiatan bisnisnya. Hal itu berlaku baik untuk bisnis berskala 
besar ataupun kecil. Bisnis harus dimulai dengan perencanaan yang 
solid untuk menjadikan nyata. Perencanaan bisnis adalah suatu 
dokumen tertulis yang berisi suatu pernyataan secara berurutan 
tentag tujuan organisasi, metode yang ingin digunakan untuk 
mencapai tujuan dan standar yang ingin dipakai untuk mengukur 
pencapaian kinerja organisasi (Bonne and Kurtz, 2011).  

 Perencanaan bisnis biasanya juga dokumen yang berisi tentang 
keadaan keuangan perusahaan dan kerangka kerja bagi perusahaan. 
Perencanaan bisnis yang baik menjelaskan secara tertulis jiwa dari 
suatu organisasi (Bonne and Kurtz, 2011). Perencanaan bisnis 
memberikan perusahaan sebuah tujuan yang jelas. Organisasi 
mengidentifikasi misi dan tujuan perusahaan dalam perencanaan, 
menciptakan standard dan garis besar strategi dalam mewujudkan 
tujuan dan sasaran perusahaan. Perencanaan bisnis secara umum 
mengandung hal-hal berikut (Bonne and Kurtz, 2011): 

a. Ringkasan yang menerangkan siapa, apa, dimana, kapan, kenapa 

dan bagaimana bisnis 

b. Perkenalan yang meliputi pernyataan umum tentang konsep, 

maksud dan tujuan bisnis 

c. Bagian pemasaran dan keuangan yang menjelaskan target pasar 

perusahaan dan rencana pemasaran sekaligus perkiraan 

anggaran kebutuhan dan titik impas perusahaan.  

d. Resume dari prinsip-prinsip yang dianut perusahaan terutama 

dalam keadaan keuangan 

Perencanaan bisnis yang baik menjelaskan secara tertulis jiwa dari 
suatu organisasi (Bonne and Kurtz, 2011). Dengan demikian, 
perencanaan yang efektif akan meliputi: 

a. Visi dan misi perusahaan 

b. Pernyataan unik tentang perusahaan 

c. Konsumen yang akan dilayani kebutuhannya 

d. Kompetisi perusahaan berkecimpung 

e. Evaluasi keuangan industry dan kondisi pasar 

f. Penilaian resiko yang akan diambil perusahaan 
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 Bisnis harus dimulai dengan suatu visi, persepsi pemilik 
terhadap kebutuhan pasar dan metode yang digunakan organisasi 
dalam memuaskan pasar. Visi berfungsi sebagai target dari aksi 
organisasi, penolong perusahaan dalam memanfaatkan peluang yang 
ada dan pembeda atau keunikan yang membedakan dengan 
perusahaan pesaing lainnya (Brown and Clow, 2008). Visi perusahaan 
harus focus dan fleksibel untuk beradaptasi terhadap perubahan 
dalam lingkungan bisnis. Kritikan tentang hubungan perusahaan 
dengan konsumen, supplier dan masyarakat merupakan standar yang 
etis untuk diberlakukan manajemen dalam organisasi. Standar yang 
etis terkadang dibuat sebagai suatu bagian dari peraturan pemerintah 
ataupun industry seperti standar keamanan dan kualitas. Akan tetapi, 
ada juga standar etis yang dibuat sebagai respon dari aksi yang 
kurang etis oleh para manajer.  

 Setiap organisasi mempunyai tujuan dan sasaran yang akan 
dicapai. Tujuan adalah hal-hal yang ingin dicapai oleh perusahaan 
baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang dalam memenuhi 
visi dan misi perusahaan. Dalam pelaksanaannya, organisasi 
membutuhkan pemaparan dari tujuannya yang berupa sasaran. 
Sasaran  (goal) merupakan tujuan kinerja yang perusahaan ingin 
capai. Sasaran dianggap sebagai suatu titik awal dalam mengelola 
bisnis dan menjaga agar bisnis berjalan sesuai dengan rencana dalam 
mencapai sasaran. Untuk mencapai sasaran bisnis, organisasi 
memerlukan suatu metode yang direncanakan dan dianggap mampu 
secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan bisnis menuju sasaran. 
Metode tersebut yang disebut dengan strategi. Tujuan adanya sasaran 
adalah sebagai berikut (griffin): 

a. Menyediakan arahan, petunjuk dan motivasi 
b. Membantu dalam mengalokasi sumber daya 
c. Membantu untuk menentukan budaya perusahaan 
d. Membantu manajer untuk menilai kinerja 

 

1. Tipe Perencanaan 

 Perencanaan dapat dikategorikan berdasarkan ruang lingkup dan 

luas jangkauannya. Beberapa perencanaan mempunyai jangkauan 

yang luas dan panjang. Sementara itu, ada juga perencanaan yang 

mempunyai jangkauan sempit dan pendek dan hanya mempengaruhi 
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bagian tertentu dari organisasi. Berdasarkan tipenya, perencanaan 

dapat terbagi menjadi perencanaan strategic, perencanaan taktik, 

perencanaan operasional dan perencanaan kontigensi dimana setiap 

tahapan mempunyai informasi yang lebih spesifik dibandingkan 

tahapan sebelumnya (Bonne and Kurtz, 2011).  

 Berdasarkan pernyataan misi sampai dengan tujuan dan rencana 
spesifik, setiap tahapan harus sesuai dengan kerangka perencanaan 
komprehensif. Kerangka harus meliputi rencana fungsional dan 
terbatas yang ditujukan untuk individu pegawai dan area kerja yang 
berhubungan dengan tugas individu. Rencana ini harus sesuai 
dengan keseluruhan kerangka perencanaan dan mendorong 
terwujudnya tujuan dan misi perusahaan.  

a. Perencanaan strategi 

Perencanaan strategi ini merupakan tipe perencanaan yang 
paling luas jangkauannya dibandingkan tipe perencanaan 
lainnya. Perencanaan strategi merupakan proses penentuan 
tujuan utama organisasi dan melakukan langkah-langkah dan 
alokasi sumber daya untuk mewujudkan tujuan tersebut (Bonne 
and Kurtz, 2011). Secara umum, manajemen tingkat atas 
organisasi yang melakukan perencanaan strategi. Perencanaan 
strategi dirumuskan oleh manajemen tingkat atas dan biasanya 
dilakukan oleh manajer tingkat atas untuk mengatur kepentingan 
dan kegiatan organisasi yang lebih banyak daripada satu bidang 
usaha saja. Menurut Peter Drucker, perusahaan perlu 
memutuskan dimana perusahaan ingin berkecimpung dalam 
bidang-bidang seperti kedudukan pasar, produktivitas, sumber 
daya fisik dan keuangan, profitabilitas, kinerja dan 
pengembangan manajerial, kinerja dan sikap karyawan, 
tanggung jawab publik (Stoner and Freeman, 1992).   

b. Perencanaan taktis 

Perencanaan taktis meliputi pelaksanaan aktivitas-aktivitas 
yang disebutkan dan dijelaskan secara spesifik dalam 
perencanaan strategis. Perencanaan taktis memandu aktivitas 
pada saat ini dan waktu dekat yang diperlukan dalam 
pelaksanaan strategi secara menyeluruh. Dalam perencanaan 
taktis akan timbul pertanyaan seperti siapa pelanggan, produk 
apa yang sebaiknya ditawarkan dan bagaimana usaha akan 
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bersaing.  
c. Perencanaan operasional 

Perencanaan operasional menciptakan standar yang detail 
sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan taktis. Aktivitas 
dalam perencanaan operasional meliputi pemilihan target kerja 
yang spesifik dan menugaskan pegawai dan tim untuk 
melaksanakan rencana. Perencanaan operasional tidak seperti 
perencanaan strategis yang fokus ke organisasi secara 
keseluruhan. Perencanaan operasional hanya focus terhadap 
pengembangan dan pelaksanaan taktik pada area fungsional 
tertentu.  

d. Perencanaan kontigensi 

Perencanaan tidak dapat memperkirakan semua 
kemungkinan yang dapat terjadi. Kecelakaan yang fatal, bencana 
alam dan keadaan ekonomi yang lemah dapat merubah 
perencanaan yang semmpurna menjadi musibah. Untuk 
mengatasi dan menangani kemungkinan kerugian bisnis, banyak 
perusahaan menggunakan perencanaan kontigensi. Perencanaan 
kontigensi membolehkan perusahaan untuk mengulang operasi 
secepat dan selancar mungkin setelah krisis dengan membuka 
saluran komunikasi kepada public tentang kenyataan yang 
terjadi. Perencanaan kontigensi meliputi 2 komponen yaitu 
kesinambungan bisnis dan komunikasi ke public (Bonne and 
Kurtz, 2011).  

Banyak perusahaan mengembangkan manajemen strategi 
untuk menambah kecepatan dalam proses pemulihan dari 
kecelakaan seperti kehilangan data, kebocoran keamanan, 
kegagalan produk dan bencana alam seperti banjir dan 
kebakaran. Jika terjadi bencana alam atau penurunan dalam 
bisnis, perencanaan kontignsi perusahaan biasanya sudah 
mempersiapkan rantai komando untuk manajemen krisis, 
menugaskan fungsi tertentu untuk manajer dan pegawai terpilih 
dalam kasus emergensi. Biasanya, krisis terjadi pada skala kecil 
dari krisis global.  

 Walaupun para manajer menyediakan waktu tambahan pada 
perencanaan secara nyata setiap hari, total waktu yang diperlukan 
untuk setiap tipe perencanaan berbeda sesuai dengan tingkatan 
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dalam manajemen. Manajer tinkat atas seperti dewan komisaris dan 
CEO menghabiskan waktu yang sangat banyak dalam perencanaan 
jangka panjang dibandingkan dengan manajer tingkat menengah dan 
bawah. Sementara itu, manajer tingkat menengah dan bawah focus 
terhadap perencanaan jangka pendek yang bersifat taktis dan 
operasional. Pegawai pada setiap tingkatan manajemen dapat 
membuat rencana untuk memenuhi tujuan dan sasaran mereka secara 
spesifik.  

 Walaupun para manajer menyediakan waktu tambahan pada 
perencanaan secara nyata setiap hari, total waktu yang diperlukan 
untuk setiap tipe perencanaan berbeda sesuai dengan tingkatan 
dalam manajemen. Manajer tinkat atas seperti dewan komisaris dan 
CEO menghabiskan waktu yang sangat banyak dalam perencanaan 
jangka panjang dibandingkan dengan manajer tingkat menengah dan 
bawah. Sementara itu, manajer tingkat menengah dan bawah focus 
terhadap perencanaan jangka pendek yang bersifat taktis dan 
operasional. Pegawai pada setiap tingkatan manajemen dapat 
membuat rencana untuk memenuhi tujuan dan sasaran mereka secara 
spesifik.  

 

Tabel 4.1  

PERENCANAAN DAN TINGKATAN MANAJEMEN 

TIPE 
PERENCANAAN 

TINGKAT 
MANAJERIAL 

AKSI 

Perencanaan 
strategi 

Manajemen 
tingkat atas 

 Tujuan dan sasaran 
organisasi 

 Strategi 
fundamental 

 Rencana jangka 
panjang 

Perencanaan taktis Manajemen 
tingkat 
menengah 

 Rencana setiap 6 
bulan dan 3 bulan 

 Kebijakan dan 
prosedur 
departemen 

Perencanaan 
operasional 

Manajemen 
tingkat bawah 

 Rencana mingguan 
dan harian 
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(supervisor)  Aturan dan 
prosedur ntuk tiap 
departemen 

Perencanaan 
kontigensi 

Utamanya 
manajemen 
tingkat atas 
(semua 
tingkatan ikut 
berkontribusi) 

 Rencana yang 
berkesinambungan 
untuk aksi dan 
komunikasi dalam 
kasus emergensi 

Sumber: Bonne and Kurtz, 2011, p. 226 

IV.4 Manajer Dan Manajemen 

 Istilah manajemen juga berarti kepada orang-orang yang 
mempunyai kendali dalam operasional bisnis. Manajer memerlukan 
pemahaman keseluruhan akan operasi bisnis yang meliputi semua 
aktivitas bisnis perusahaan. Manajer harus mengembangkan sasaran 
dan tujuan bagi perusahaan ataupun departemen dan selanjutnya 
memikirkan bagaimana mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui 
sumber daya manusia, proses pekerjaan dan peralatan yang ada 
dalam perusahaan. Tugas manajer adalah mengkombnasikan sumber 
daya manusia dan sumber daya lainnya dalam metode terbaik untuk 
mencapai tujuan. 

 Tantangan bagi para manajer terutama dalam bisnis berskala 
kecil adalah mengatasi berbagai tujuan dalam tingkatan level 
manajer. Koordinasi antara berbagai depar menarik bagi para manajer 
dalam melakukan tugas. Di lain pihak, jika tantangan tersebut tidak 
dapat diselesaikan dengan baik maka akan berdampak negative bagi 
operasional perusahaan dan selanjutnya berdampak terhadap 
penurunan keuntungan.  

 Setiap manajer mempunyai tanggung  jawab yang berbeda-beda. 
Seorang manajer yang baik mengarahkan dengan memberikan 
contoh. Ini menjadi penting ketika mengarahkan tim kerjanya. 
Manajer yang memberikan contoh rasa hormat kepada orang lain, 
jujur, setia atau loyal, ramah dan etika kerja yang kuat akan 
memberikan efek positif kepada para pegawainya. Manajer dapat 
menunjukkan bahwa motivasi, inisiatif, kerjasama dan tepat waktu 
kepada para pegawai merupakan intisari dari kontribusi setiap 
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individu dalam organisasi. 

1. Tipe Manajer 

 Tipe manajer dapat dibedakan menjadi beberapa kategori sesuai 
dengan area bidang yang dibawahi dan tingkatan manajemen tempat 
posisi manajer itu berada. Berdasarkan tingkatan manajemen, maka 
manajer dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan yaitu: 

a. Manajer tingkat atas 

Manajer tingkat atas adalah manajer yang mempunyai posisi 
pada manajemen tingkat atas. Jumlah manajer tingkat atas paling 
kecil dibandingkan jumlah manajer pada tingkatan lainnya. 
Manajer tingkat atas bertanggung jawab penentuan tujuan dan 
sasaran organisasi serta perencanaan organisasi atau perusahaan 
di masa mendatang sekaligus mempunyai tugas memimpin dan 
mengontrol pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai dan 
manajer yang ada dibawah wewenangnya. Pada perusahaan 
berskala besar, manajer tingkat atas terdiri atas dewan komisaris, 
CEO atau bahkan presiden dan wakil presiden. 

 

Gambar 4.2 

MANAJER MENURUT TINGKATAN MANAJEMEN 
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b. Manajer tingkat menengah 

Manajer tingkat menengah adalah manajer yang mempunyai 
posisi pada manajemen tingkat menengah dimana jumlah 
manajer tingkat menengah sedikit lebih banyak dari manajer 
tingkat atas dan lebih sedikit dari manajer tingkat bawah. 
Manajer tingkat menengah melaksanakan keputusan yang telah 
ditetapkan oleh manajer tingkat atas. Manajer tingkat menengah 
seringkali bertanggung jawab atas berbagai departemen dalam 
bisnis  

seperti produksi, pemasaran ataupun akuntansi. Manajer tingkat 
menengah bertanggung jawab atas pengelolaan fungsi sekaligus 
memimpin dan mengontrol pekerjaan pegawai yang ada 
dibawahnya. 

Walaupun manajer tingkat menengah membuat perencanaan, 
manajer tingkat ini juga biasanya bertanggung jawab atas 
implementasi perencanaan yang telah ditetapkan oleh manajer 
tingkat atas.  

Gambar 4.3 

MANAJER DAN FUNGSI MANAJEMEN 

Sumber: Bartol and Martin, 1994. 
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c. Manajer tingkat bawah 

Manajer tingkat bawah berada pada posisi dalam manajemen 
tingkat bawah. Manajer tingkat bawah seringkali diistilahkan 
dengan supervisor atau manajer operasional. Manajert 
operasional bertanggung jawab atas operasi sehari-hari atas 
bisnis. Tipe dari manajer tingkat bawah adalah supervisor, 
manajer kantor dan ketua tim. Manajer operasional juga 
melakukan perencanaan dan pengorganisasian. Akan tetapi, 
tugas utama manajer operasional adalah memperhatikan 
pegawai dan memenuhi batas waktu (memimpin dan 
mengontrol).  

 Tingkatan manajemen juga memberikan fungsi manajemen yang 
berbeda kepada tiap manajer dalam setiap tingkatan manajemen. 
Manajer tingkat atas akan mengemban tugas atau fungsi manajemen 
yang berbeda dengan manajer pada tingkat menengah ataupun 
bawah. Manajer tingkat atas harus mengerjakan fungsi memimpin 
atau leading lebih banyak dibandingkan dengan fungsi 
pengorganisasian. Sementara itu, manajer tingkat bawah lebih banyak 
mengerjakan fungsi pengorganisasian dibandingkan dengan fungsi 
memimpin atau leading.  

 Manajer dalam organisasi secara umum juga dapat dibedakan 

menurut kategori area bidang dalam manajemen atau area tanggung 

jawab. Berdasarkan area bidang dalam manajemen maka terdapat 

(griffin): 

1) Manajer  pemasaran (marketing manager) 

 Manajer pemasaran bertugas untuk membuat dan mengantarkan 

produk atau jasa kepada konsumen 

2) Manajer keuangan (financial manager) 

 Manajer keuangan bertanggung ajawab atas rencana dan 

pengawasan atas sumber daya keuangan perusahaan 

3) Manajer operasi (operation manager) 

 Manajer operasi bertugas mengontrol produksi, persediaan dan 

kualitas dari produk atau jasa 

4) Manajer sumber daya manusia (human resource manager) 
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 Manajer sumber daya manusia menangani pencarian pegawai 
baru dan memperkerjakan, mengevaluasi pegawai dan 
pemberian kompensasi pegawai. 

5) Manajer informasi (information manager) 

 Manajer informasi bertanggung jawab atas perancangan dan 
pelaksanaan sistem untuk mengumpulkan, memproses dan 
mengorganisasi informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan 
keputusan. 

1. Peran Manajer  

 Dalam setiap posisi dalam organisasi mempunyai peran-peran 
yang harus dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya. Hal yang 
sama juga berlaku pada manajer. Peran manajer berarti perilaku 
manajer yang telah berlaku secara umum dalam melaksanakan tugas 
dan kewajibannya sebagai seorang manajer. Menurut Mintzberg, 
manajer mempunyai tiga peran umum yang dikategorikan dari 
berbagai macam aktivitas yang harus dilakukan olehnya (Baron). 
Peran manajer itu adalah: 

a. Peran interpersonal  

Untuk menjalankan tugas sebagai manajer, peran interpersonal 
diperlukan oleh setiap manajer. Peran interpersonal diperlukan 
seiring dengan berkembangnya otoritas posisi manajer. Peran 
interpersonal  meliputi peran mengembangkan dan 
mempertahankan hubungan positif yang signifikan dengan orang 
lain dengan cara koordinasi, komunikasi, motivasi dan 
membangun jaringan dengan pihak di luar organisasi. Secara 
singkat, panutan, pemimpin dan penghubung merupakan peran 
interpersonal seorang manajer.  

b. Peran informasi  

Peran informasi menekankan penerimaan dan penyebaran 
informasi sehingga manajer dapat melayani sebagai pusat untuk 
unit dalam organisasi. Dalam peran informasi, manajer 
melakukan peranya sebagai monitor, disseminator atau penyebar 
dan juru bicara organisasi. Dengan demikian, manajer harus 
mencari informasi baik dari dalam dan luar yang dapat 
mempengaruhi organisasi, menyebarkan informasi yang 
dikumpulkan secara internal dan memberikan informasi tentang 
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organisasi ke publik. 

2. Peran pembuat keputusan  

 Peran pembuat keputusan mencakup pembuatan keputusan yang 
signifikan sehingga mempengaruhi organisasi. Peran sebagai 
wirausaha, pengelola gangguan, pengalokasi sumber daya dan 
negotiator merupakan contoh peran pengambil keputusan. Manajer 
juga harus berperan sebagai pengambil inisiatif, perancang dan 
pendorong perubahan dan inovasi dalam organisasi. Akan tetapi, 
manajer juga harus mempunyai peranan dalam mengambil langkah 
koreksi yang diperlukan jika ada gangguan, mengalokasi sumber 
daya dengan tepat dan mewakili perusahaan dalam bernegosiasi.  

3. Keahlian yang diperlukan Manajer 

 Dalam menjalankan operasi perusahaan, manajer juga harus 
mempunyai keahlian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam 
manajemen perusahaan. Manajer pada setiap tingkatan manajemen 
harus dapat melakukan keahlian dasar bagi manajer. Setiap manajer 
harus memiliki keahlian-keahlian tersebut dalam varietas yag berbeda 
pada setiap tingkatan manajemen. Keahlian dasar yang diperlukan 
oleh manajer adalah (Bonne and Kurtz, 2011): 

 

Gambar 4.4 

Manajer Pada Tingkatan Manajemen Dan Keahlian Manajer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bartol and Martin, 1994. 
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a. Keahlian teknikal (Technical skill) 

Keahlian teknikal merupakan kemampuan manajer dalam 
memahami dan menggunakan teknik, pengetahuan, alat dan 
peraltan dari dislipin tertentu atau departemen. Keahlian teknikal 
sangat penting bagi manajer tingkat bawah dan menjadi kurang 
penting bagi tingkatan yang lebih tinggi dalam tingkatan 
manajemen. Akan tetapi, sebagian besar manajer tingkat atas 
memulai karirnya sebagai tenaga ahli teknikal.  

b. Keahlian Manusiawi (Human skill) 

Keahlian manusiawi merupakan keahlian interpesonal yang 
mampu membuat manajer untuk bekerja secara efektif dengan 
dan bersama orang lain. Keahlian manusiawi mencakup 
kemampuan untuk berkomunikasi, memotivasi dan memimpin 
pegawai untuk menyelesaikan aktivitas yang ditugaskan kepada 
para pegawai. Manajer membutuhkan keahlian manusiawi untuk 
berinteraksi dengan orang baik dari dalam ataupun luar 
organisasi. Hal akan menjadi sulit bagi manajer jika manajer tidak 
memiliki keahlian manusiawi. Walaupun manajer sudah 
mempunyai keahlian manusiawi, manajer harus belajar 
beradaptasi dalam berbagai situasi dan kondisi.  

c. Keahlian konseptual (Conceptual skill) 

Keahlian konseptual menerangkan kemampuan manajer untuk 
melihat organisasi sebagai satu kesatuan dan dapat memahami 
interaksi antar bagian dari organisasi. Keahlian ini mencakup 
kemampuan manajer untuk melihat suatu gambaran luas dengan 
mendapatkan, menganalisa dan menerjemahkan informasi. 
Keahlian konseptual sangat penting bagi manajer tingkat atas 
yang harus mengembangkan rencana jangka panjang untuk arah 
organisasi di masa depan. 

IV.5 Budaya Dan Manajemen 

 Setiap organisasi mempunyai ciri khas dan karakteristik yang 

berbeda. Oleh karena itu, organisasi juga membentuk budaya yang 

membedakan dengan perusahaan lain dalam industri. Banyak 

terminologi yang memberikan penjelasan akan budaya. Budaya 

merupakan suatu karakteristik dari perusahaan. Budaya perusahaan 

terbentuk dari pengalaman bersama yang dialami oleh para pegawai, 
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cerita, kepercayaan, dan norma yang membentuk perusahaan. 

Budaya diyakini dapat menjadi pendorong usaha yang dilakukan 

oleh pegawai. Akan tetapi, budaya organisasi akan beradaptasi dan 

berubah sesuai dengan manajemen yang mengelola. Pembentukan 

atau perubahan budaya organisasi dapat didapat dari nilai-nilai yang 

dianut oleh manajemen tingkat atas, sejarah dan pengalaman 

bersama, cerita dan legenda serta norma perilaku yang kuat. 

 Karena budaya mempengaruhi kinerja dari organisasi, maka ada 
beberapa hal yang harus diperhatikan tentang budaya organisasi dan 
kaitannya dengan manajemen. Pertama, perusahaan harus 
memastikan bahwa manajer yang baru dan lama telah memahami 
budaya organisasi yang dianut. Kedua, organisasi harus 
mengembangkan pernyataan misi yang jelas bagi perusahaan. Ketiga, 
organisasi harus mengkomunikasikan budaya kepada para pegawai 
yang bernaung di organisasi. Terakhir. Pemberian penghargaan 
diperlukan bagi para pegawai yang memahami dan mempertahankan 
budaya organisasi.  

 Budaya penting bagi organisasi untuk diperhatikan karena 
budaya dapat memberikan pengaruh baik positif dan negatif 
terhadap efektivitas organisasi. Budaya yang mempunyai pengaruh 
positif adalah budaya yang memberikan dukungan terhadap tujuan 
dan sasaran organisasi jika budaya dilakukan bersama.dan dipahami 
secara mendalam oleh anggota organisasi atau para pegawai. Budaya 
dapat memberikan dampak negatif terhadap organisasi ketika budaya 
yang tersebar dan dianut oleh para pegawai tidak sejalan dan 
mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi.  

 

 

Latihan 

1. Jelaskan fungsi-fungsi manajemen 

2. Apa hubungan antara tipe manajer dalam tingkatan manajemen 

dengan fungsi manajemen dan keahlian manajer? 

3. Jelaskan tentang perencanaan dalam bisnis 
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Rangkuman 

1. Organisasi adalah wadah atau system yang mempunyai fungsi-
fungsi yang membantu dalam melakukan kegiatan. Organisasi 
mempunyai 3 hal penting yang menjadi pilar yaitu adanya tujuan 
yang jelas, mempunyai struktur organisasi dan mempunyai 
sumber daya yang mendukung organisasi dalam mencapai 
tujuan. 

2. Manajemen mempunyai proses atau fungsi perencanaan 
(planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (leading), 
dan pengawasan (controlling). 

3. Perencanaan adalah fungsi pertama dalam manajemen dan 
merupakan fungsi awal yang harus dilakukan dalam suatu 
organisasi. Perencanaan merupakan proses antisipasi kegiatan-
kegiatan dan kondisi di masa mendatang serta menemukan 
langkah-langkah aksi untuk mencapai tujuan organisasi 

4. Pengorganisasian meupakan proses penyatuan sumber daya 
manusia dan sumber daya material melalui struktur formal dari 
tugas dan otoritas, merancang pekerjaan, membagi tugas antara 
pegawai dan mengkoordinasikan pembagian tugas dan pekerjaan 
tersebut untuk memastikan lancarnya implementasi dari rencana 
dan pencapaian tujuan 

5. Setelah organisasi berjalan, maka manajer perlu focus pada 
pengarahan, atau pemanduan dan peningkatan motivasi pegawai 
dalam mencapai tujuan organisasi. Pengarahan dapat meliputi 
pelatihan atau pelatihan baik awal atau lanjutan, pembuatan 
jadwal, pendelegasian berbagai tugas dan pengamatan (monitor) 
perkembangan pada pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi. 

6. Pengawasan merupakan langkah evaluasi terhadap kinerja 
organisasi dan dibandingkan dengan tujuan organisasi. 
Pengawasan menilai kelancaran dan kesuksesan dari fungsi 
perencanaan dan menyediakan umpan balik untuk fungsi 
perencanaan di masa mendatang. 

7. Perencanaan bisnis biasanya juga dokumen yang berisi tentang 
keadaan keuangan perusahaan dan kerangka kerja bagi 
perusahaan. Perencanaan bisnis yang baik menjelaskan secara 
tertulis jiwa dari suatu organisasi 

8. Berdasarkan tipenya, perencanaan dapat terbagi menjadi 
perencanaan strategic, perencanaan taktik, perencanaan 
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operasional dan perencanaan kontigensi dimana setiap tahapan 
mempunyai informasi yang lebih spesifik dibandingkan tahapan 
sebelumnya 

9. Berdasarkan tingkatan manajemen, maka manajer dapat 
dibedakan menjadi 3 tingkatan yaitu manajer tingkat atas, 
manajer tingkat menengah dan manajer tingkat bawah 

10. Menurut Mintzberg, manajer mempunyai tiga peran umum yang 
dikategorikan dari berbagai macam aktivitas yang harus 
dilakukan olehnya yaitu peran interpersonal, peran informasi dan 
peran pengambil keputusan 

11. Keahlian dasar yang diperlukan oleh manajer adalah keahlian 
teknikal, keahlian manusiawi dan keahlian konseptual 

12. Budaya merupakan suatu karakteristik dari perusahaan. Budaya 
perusahaan terbentuk dari pengalaman bersama yang dialami 
oleh para pegawai, cerita, kepercayaan, dan norma yang 
membentuk perusahaan. 

 

Tes Formatif 

1. Manajemen mempunyai proses atau fungsi dibawah ini kecuali: 
a. Perencanaan (planning),  
b. Pengorganisasian (organizing),  
c. Pengarahan (leading),  
d. Pengawasan (controlling). 
e. Penertiban 

2. Berdasarkan tipenya, perencanaan dapat terbagi menjadi, kecuali: 
a. Perencanaan strategi, 
b. Perencanaan taktik,  
c. Perencanaan operasional 
d. Perencanaan kontigensi 
e. Perencanaan tahunan 

3. Berdasarkan tingkatan manajemen, maka manajer dapat 
dibedakan menjadi 3 tingkatan yaitu, kecuali 
a. Manajer tingkat atas,  
b. Manajer tingkat menengah  
c. Manajer tingkat bawah 
d. Manajer harian 

4. Keahlian dasar yang diperlukan oleh manajer adalah, kecuali 
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a. Keahlian teknikal,  
b. Keahlian manusiawi  
c. Keahlian konseptual 
d. Keahlian interpersonal 

5. Budaya perusahaan terbentuk dari, kecuali: 
a. Pengalaman bersama yang dialami oleh para pegawai,  
b. Cerita,  
c. Kepercayaan,  
d. Norma yang membentuk perusahaan, 
e. Majalah perusahaan. 
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B A B 

V 
PENGORGANISASIAN 
BISNIS 

V. BAB V PENGORGANISASIAN BISNIS 

 

 

A. Gambaran Singkat Materi Mata Kuliah 

 Pada materi ini, mahasiswa akan mempelajari pengorganisasian 
bisnis. Materi kuliah yang diberikan adalah tentang fungsi 
pengorganisasian bisnis,  hal yang dilakukan dalam pengorganisasian 
bisnis, struktur organisasi dan elemen-elemen yang terdapat dalam 
struktur organisasi, hirarki pengambilan keputusan dan tipe-tipe 
dasar struktur organisasi.  

B. Pedoman Mempelajari Materi 

 Dalam mempelajari materi, mahasiswa dianjurkan untuk 
mempelajari dan memperhatikan pokok-pokok penting yang 
berkaitan dengan pengorganisasian bisnis serta mengulas kembali 
materi dengan mengerjakan latihan dan tes formatif yang ada.  

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Mampu menjelaskan pengorganisasian 

2. Mampu memahami hal yang dilakukan dalam pengorganisasian 

bisnis 

3. Mampu menjelaskan pengertian struktur organisasi dan 

manfaatnya. 

4. Mampu menyebutkan elemen-elemen dalam struktur organisasi 

5. Mampu menjelaskan departementalisasi 

6. Mampu menjelaskan rantai komando 

7. Mampu membedakan koordinasi secara verikal dan horisontal 

8. Mampu memahami hirarki pengambilan keputusan 

9. Mampu menjelaskan tipe-tipe dasar struktur organisasi 
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D. Materi Perkuliahan 

 Setiap perusahaan akan membutuhkan fungsi pengorganisasian 
setelah tahap perencanaan telah selesai. Proses pengorganisasian  
merupakan proses pengalookasian dan pengelolaan sumber daya 
manusia dan non manusia sehingga perencanaan yang telah 
ditetapkan dapat terwujud (Bartol and Martin, 1994). 
Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang penting bagi 
manajer karena fungsi inilah yang para manajer gunakan untuk 
membangun hubungan antara pekerjaan dengan sumber-sumber 
daya  agar perencanaan dan pembuatan keputusan dapat 
dilaksanakan dengan efektif. Rencana dan maksud harus disesuaikan 
dan dikoordinasikan dalam cara atau metode yang tidak 
bertentangan dengan organisasi yang telah mempunyai struktur dan 
sumber daya. Pengorganisasian harus dapat berjalan pada situasi dan 
kondisi yang bebeda. Hal ini berarti bahwa pengorganisasian 
merupakan proses manajemen yang berkesinambungan. Tugas para 
manajer untuk memastikan perusahaan bergerak sesuai dengan target 
yang ingin dicapai. Dengan demikian, banyak pertimbangan harus 
diperhatikan dalam pembagian kerja dalam mengembangkan 
struktur organisasi dan metode koordinasi dalam hirarki sehingga 
dapat memaksimalkan hasil dan mendorong terjadinya inovasi. 

V.1 Hal Yang Dilakukan Dalam Pengorganisasian Bisnis 

 Sebuah organisasi terstruktur dari kumpulan orang-orang yang 
bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Organisasi terdiri atas 3 
kunci utama yaitu: interaksi antar manusia, aktivitas yang bertujuan, 
dan struktur organisasi (Boone and Kurtz, 2011). Proses 
pengorganisasian yang sebagian besar dilakukan oleh para manajer, 
seharusnya dihasilkan melalui struktur yang mengatur interaksi antar 
individu dan departemen yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan 
organisasi.  

 Penjelasan tentang organisasi dan fungsi pengorganisasian sesuai 
dengan isi surat Ali Imran ayat 104 yaitu 
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Terjemahannya: 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 
munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung” 

 

 [217] Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada 
Allah; sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan 
kita dari pada-Nya. 

 

 Ayat ini menganjurkan agar ada diantara sumber daya manusia 
yang mengajak untuk bekerja sama dan berbuat kebajikan. Dalam hal 
ini, fungsi manajer dalam pengorganisasian adalah mengatur 
interaksi antar individu dan departemen agar dapat berbuat kebajikan 
yaitu mencapai tujuan perusahaan yang akan memberikan manfaat 
bagi masyarakat secara umum dan perusahaan secara spesifik. 

 Manajer perlu untuk menspesifkasi aktivitas-aktivitas tugas yang 

berkaitan degan pekerjaannya atau rancangan pekerjaan (Job design). 

Para manajer awalnya harus menentukan aktivitas tertentu yang 

dibutuhkan dalam melaksanakan rencana dan mencapai tujuan. 

Langkah awal ini dikenal dengan istilah spesialisasi pekerjaan (work 

specialization). Setelah itu, para manajer mengelompokkan aktivitas-

aktivitas pekerjaan ini dalam suatu struktur yang logis. Langkah 

selanjutnya, para manajer akan menugaskan pegawai tertentu dan 

memberikan pegawai itu sumber daya yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. Manajer akan mengkoordinasikan 

pekerjaan dari beberapa kelompok kerja  yang berbeda dan pegawai 

dalam organisasi. Akhirnya, para manajer akan mengevaluasi hasil 

dari proses pengorganisasian untuk memastikan perkembangan 

pekerjaan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. 

 Terkadang evaluasi menghasilkan perubahan dalam metode 

pekerjaan di kelola atau di tangani. Banyak faktor yang 

mempengaruhi hasil dari pengorganisasian. Faktor-faktor tersebut 

adalah tujuan perusahaan, strategi yang dipilih untuk berkompetisi 

tipe produk yang ditawarkan, teknologi yang digunakan dalam 

perusahaan dan skala perusahaan dalam melakukan bisnis.  
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V.2 Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi merupakan spesifikasi pekerjaan yang harus 
dilakukan dalam bisnis dan bagaimana pekerjaan itu berkaitan satu 
dengan yang lain (Griffin dan Ebert, 2007). Struktur organisasi 
merupakan hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Setiap 
organisasi harus mengembankan struktur yang dapat memenuhi 
kebutuhan organisasi yang spesifik. .  

 Struktur organisasi juga merupakan pola yang formal dalam 
melakukan interaksi dan koordinasi yang dirancang oleh manajemen 
untuk menghubungkan tugas-tugas individu dan kelompok dalam 
mencapai tujuan organisasi (Bartol and Martin, 1994). Kata formal 
bermakna bahwa struktur organisasi dibuat oleh manajemen untuk 
maksud tertentu sehingga merupakan hasil atau output yang resmi 
dan formal dari fungsi pengorgaisasian yang dilakukan oleh 
manajemen. Akan tetapi, organisasi juga dapat mempunyai struktur 
atau pola interaksi yang informal dan bukan dirancang oleh 
manajemen tapi muncul dari adanya kepentingan bersama atau 
persahabatan.  

 Pada umumnya, struktur organisasi terdiri atas 4 eleman yaitu 
(Bartol and Martin, 1994): 

a. Penugasan tugas dan tanggung jawab yang menjabarkan 
pekerjaan dari suatu unit atau individu 

b. Pengelompokkan posisi individu menjadi unit dan unit menjadi 
departemen dan unit yang lebih besar kedalam hierarki 
organisasi 

c. Variasi mekanisme yang dibutuhkan untuk menfasilitasi 
koordinasi vertikal atau atas ke bawah seperti jumlah individu 
yang melapor kepada posisi manajerial tertentu dan tingkat 
pendelegasian otoritas. 

d. Variasi mekanisme yang dibutuhkan untuk mendorong 
koordinasi horisontal atau antar departemen seperti satuan tugas 
atau tim antar departemen. 

 Setiap perusahaan akan mengembangkan struktur organisasinya 
sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing organisasi. Oleh sebab 
itu, struktur organisasi juga dibedakan dengan berdasarkan skala 
perusahaan yang membangun struktur tersebut. Perusahaan berskala 
kecil biasanya akan membangun struktur organisasi yang sangat 
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sederhana. Perusahaan laundri contohnya, pemilik dari bisnis laundri 
tersebut merupakan juga manajer tingkat atas yang akan membuat 
keputusan memperkerjakan beberapa karyawan untuk menerima 
order, membersihkan pakaian dan mengantar laundri tersebut. 
Pemilik sekaligus manajer mengatasi pembelian persediaan bisnis 
seperti deterjen dan gantungan serta memperkerjakan dan melatih 
pegawai dan melakukan pengkoordinasian atas pekerjaan hingga 
mencatat pembukuan atau accounting. Seiring dengan perkembangan 
bisnis laundrinya, maka struktur organisasi juga berkembang 
kompleksitasnya. Berkembangnya skala bisnis menghasilkan struktur 
yang membutuhan spesialisasi dan pertambahan jumlah pegawai. 
Struktur yang jelas dan mudah dipahami oleh pegawai menjadi 
kebutuhan mutlak bagi bisnis laundri tersebut sehingga kejelasan 
jalur koordinasi dan pelaporan menjadi urgen dalam pencapaian misi 
perusahaan lewat tujuan dan strategi. Struktur organisasi yang efektif 
adalah struktur yang jelas dan mudah dipahami oleh pegawai dalam 
harapan atas pekerjaan mereka dan jalur koordinasi serta kontribusi 
yang diharapkan dari pegawai atas misi perusahaan dan keseluruhan 
rencana strategi (Boone and Kurtz, 2011).  

 Baik organisasi yang bertujuan keuntungan ataupun bertujuan 
sosial juga membutuhkan struktur organisasi. Organisasi sosial juga 
mengorganisasi pekerjaan-pekerjaan didalamnya dengan suatu 
struktur yang formal sehingga mereka dapat mengfungsikan seluruh 
bagian organisasi secara efisien dalam mencapai tujuannya. 
Walaupun dalam organisasi sosial sumber daya manusia yang terlibat 
didalamnya berpa staf dan sukrelawan tetapi mereka tetap bernaung 
dalam suatu struktur organisasi yang formal.  

 Proses dalam pengembangan struktur organisasi dikenal dengan 
istiilah rancangan organisasi. Salah satu alat untuk menvisualisasikan 
rancangan organisasi tersebut adalah bagan organisasi. Bagan 
organisasi (organization chart) dapat membantu untuk mengklarifikasi 
struktur suatu perusahaan. Bagan organisasi dapat berbeda secara 
detail tetapi secara umum bagan menunjukkan sebagian besar posisi 
dan departemen yang ada dalam organisasi. Bagan juga 
mengindikasikan metode yang digunakan dalam mengelompokkan 
posisi menjadi unit, hubungan pelaporan dari tingkat bawah ke 
tingkat atas dan saluran komunikasi resmi akan informasi (hal r-13 di 
Bartol and Martin, 1994). 
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Gambar 5.1 

CONTOH BAGAN ORGANISASI 

 

 Proses dalam pengembangan struktur organisasi dikenal dengan 
istiilah rancangan organisasi. Salah satu alat untuk menvisualisasikan 
rancangan organisasi tersebut adalah bagan organisasi. Bagan 
organisasi (organization chart) dapat membantu untuk mengklarifikasi 
struktur suatu perusahaan. Bagan organisasi dapat berbeda secara 
detail tetapi secara umum bagan menunjukkan sebagian besar posisi 
dan departemen yang ada dalam organisasi. Bagan juga 
mengindikasikan metode yang digunakan dalam mengelompokkan 
posisi menjadi unit, hubungan pelaporan dari tingkat bawah ke 
tingkat atas dan saluran komunikasi resmi akan informasi (Bartol and 
Martin, 1994).  

 
1. Rantai Komando (Chain of command) 

 Dalam struktur organisasi yang divisualisasikan lewat bagan 
organisasi menampilkan tentang rantai komando dalam suatu 
organisasi. Rantai komando adalah garis otoritas yang tidak putus 
yang mengambarkan hubungan setiap individu dengan posisi 
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organisasi tingkat atas melaui posisi manajerial pada setiap tingkatan 
diantaranya (Bartol and Martin, 1994). Rantai komando menampilkan 
keadaan bahwa setiap individu dalam organisasi seharusnya dapat 
mengidentifikasi atasannya dan melacak garis otoritas di organisasi 
lansung ke tingkat organisasi.  

 Pada masa kini, kebanyakan organisasi yang mepunyai lebih dari 
beberapa pegawai mempunyai bagan organisasi yang menunjukkan 
rantai komando dan struktur dasar organisasi. Walaupun bagan 
menyediakan gambaran yang luas tetapi bagan tidak menunjukkan 
semua aspek dalam struktur organisasi. Bagan organisasi umumnya 
tidak menampilkan informasi detail tentang bagaimana pekerjaan 
dibagi menjadi beberapa tugas-tugas tertentu. Hal yang perlu diingat 
adalah rancangan pekerjaan merupakan bagian penting dalam 
struktur organisasi.  

 
2. Departementalisasi 

 Departmentalisasi adalah suatu proses pembagian aktivitas 

pekerjaan ke dalam unit-unit dalam organisasi (Boone and Kurtz, 

2011). Depatementalisasi mengelompokkan individu-individu ke 

dalam unit dan unit ke departemen dan unit yang lebih besar dalam 

rangka pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengaturan ini, pegawai 

diharapkan mempunyai spesialisasi dalam pekerjaan-pekerjaan 

tertentu seperti pemasaran, keuangan, atau rancangan. Pada skala 

tertentu di organisasi, biasanya para eksekutif mengelola departemen 

dan diikuti oleh manajer tingkat menengah dan supervisor. 

Departementalisasi biasanya dilakukan dalam 5 bentuk yaitu: 

a. Departementalisasi berdasarkan produk 

 Pada pendekatan ini, organisasi melakukan pengorganisasi 

pekerjaan-pekerjaan berdasarkan produk dan jasa yang 

dihasilkan. Contoh: apakah produk berupa barang atau jasa, 

keperluan rumah tangga atau keperluan kantor, peralatan 

fotokopi atau komputer, makanan ringan atau makanan berat. 

b. Departementalisasi berdasarkan konsumen 

 Perusahaan terkadang menawarkan berbagai variasi produk dan 

jasa berdasarkan target konsumen yang dituju. Pada situasi ini, 
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perusahaan akan melakukan pembagian pekerjaan dengan 

berdasarkan jenis target konsumen yang dilayani oleh 

perusahaan. Seperti apakah perusahaan melayani konsumen 

seperti industri atau perorangan, berstatus berkeluarga atau 

sendiri, berusia remaja atau dewasa. 

c. Departementalisasi berdasarkan fungsional 

 Beberapa organisasi mengelompokkan pekerjaan-pekerjaannya 

dalam fungsi-fungsi bisnis. Contoh fungsi-fungsi bisnis tersebut 

adalah keuangan, pemesaranm sumber daya manusia dan 

produksi. Departementalisasi berdasarkan fungsional akan 

membagi pekerjaan-pekerjaan ke dalam fungsi-fungsi bisnis 

tersebut diatas.  

d. Departementalisasi berdasarkan geografis 

 Jika perusahaan membagi kelompok-kelompok pekerjaan 

berdasarkan area-area yang perusahaan layani maka perusahaan 

menggunakan departementalisasi berdasarkan geografis. Contoh 

departementalisasi berdasarkan geografis adalah bagian barat 

dan timur, Asia dan Eropa, Amerika Utara, Canada dan Amerika 

Selatan, Bagian utara dan selatan.   

e. Departementalisasi berdasarkan proses 

 Departementalisasi berdasarkan proses berarti mengelompokkan 

pekerjaan berdasarkan bagian0bagian proses yang terjadi dalam 

proses manufaktur. Contohnya adalah bagian perakitan, bagian 

pemasangan, bagian pengecatan, bagian interior dan bagian 

penyimpanan. 

 Walaupun dalam pengelompokkan pekerjaan di proses 

departementalisasi ada 5 jenis pembagian, tetapi memungkinkan bagi 

organisasi untuk mengkombinasikan jenis-jenis departementalisasi 

dalam pengembangan struktur organisasinya jika dirasakan perlu. 

Hal ini banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan yang melayani 

berbagai target konsumen pada beberapa wilayah.  Contoh struktur 

organisasi dengan kombinasi departementalisasi dapat dilihat dari 

contoh bagan organisasi dibawah. 
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Gambar 5.2 

Contoh Kombinasi Departementalisasi 

 Ada beberapa keuntungan jika perusahaan mengelompokkan 

pekerjaan-pekerjaan yang ada didalamnya dengan 

departementalisasi. Keuntungan tersebut adalah (Griffin dan Ebert, 

2007): 

a. Meningkatkan efisiensi melalui pembagian tenaga kerja (division 

of labour) 

b. Kontrol dan koordinasi yang lebih maksimal 

c. Manajemen tingat atas dapat dengan mudah memonitor kinerja 

d. Pusat keuntungan dapat diperkirakan. 

 

3. Koordinasi 

 Walalupun organisasi telah mengelompokkan pekerjaan-pekerjan 

dalam mencapai tujuan perusahaan, tetapi perusahaan dalam 

strukturnya juga memerlukan koordinasi yang mensinergikan semua 

pekerjaan dalam organisasi agar berjalan sesuai dengan perencanaan. 

Dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan tersebut, organisasi 

membutuhkan koordinasi secara vertikal dan horisontal. 

a. Koordinasi secara vertikal 
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 Koordinasi secara vertikal adalah koordinasi yang 

menghubungkan aktivitas-aktivitas pada manajemen tingkat atas 

dengan aktivitas yang ada pada manajemen tingkat menengah 

dan tingkat bawah untuk mencapai tujuan (Bartol and Martin, 

1994).  Dalam koordinasi secara vertikal, manajemen dapat 

menggunakan 5 elemen agar mendapatkan koordinasi secara 

efektif yaitu (Bartol and Martin, 1994): 

 Formalisasi 

Formalisasi adalah metode yang digunakan dimana ada 

kebijakan tertulis, aturan, prosedur, deskripsi pekerjaan dan 

dokumen lainnya menspesifikasi tindakan yang dapat atau tidak 

dilakukan pada situasi tertentu. Formalisasi membantu 

koordinasi secara vertikal dengan menjelaskan secara detail 

perilaku yang diharapkan dari awal. Tanpa ada formalisasi, 

perusahaan akan membuang waktu dan energi untuk mengulas 

hal yang sama setiap tahunnya.  

Skala perusahaan juga umumnya mempengaruhi ada atau 

tidaknya formalisasi. Pada perusahaan berskala kecil, biasanya 

pekerjaan dilakukan secara informal dan formalisasi kurang 

berfungsi. Seiring dengan berkembangnya perusahaan, maka 

kebutuhan adanya formalisasi menjadi lebih besar karena 

pertambahan jumlah pegawai yang ada dalam organisasi dan 

kepastian untuk koordinasi secara vertikal yang efektif lebih 

mendesak. 

 Rentang manajemen (span of management) 

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perubahan tren 

dimana, rentang manajemen dalam perusahaan semakin melebar 

seiring dengan langkah perusahaan dalam mengurangi tingkatan 

dalam organisasinya sehingga struktur organisasinya cenderung 

melebar dan mendatar. Dengan demikian, hal itu juga 

mempengaruhi proses peningkatan dalam tanggung jawab 

pengambilan keputusan dalam organisasi pada setiap tingkatan 

struktur.  
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Gambar 5. 3 

Struktur Organisasi Yang Tinggi 

   (Tall Structure) 

 

 

Gambar 5. 3 

Struktur Organisasi Yang Datar 

(Flat Structure) 
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Rentang manajemen atau rentang kontrol menunjukkan 
berapa jumlah bawahan yang melapor secara lansung kepada 
seorang manajer. Dengan kata lain, rentang manajemen ini 
menunjukkan berapa jumlah bawahan yang disupervisi oleh 
seorang manajer dan jumlah bawahan yang melapor secara 
lansung kepada seorang manajer. Manajer tingkat bawah 
mempunyai rentang manajemen yang lebar dalam memonitor 
pekerjaan dari sejumlah pegawai. Rentang manajemen 
tergantung kepada banyak faktor termasuk tipe pekerjaan yang 
dilakukan dan pelatihan yang diberikan ke pegawai.  

Secara umum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi rentang 
manajemen. Faktor-faktor tersebut adalah: (Bartol and Martin, 
1994) 

 Permintaan akan interaksi yang rendah 

 Ketika pekerjaan hanya membutuhkan interaksi yang 
rendah, maka manajer dapat memsupervisi lebih banyak 
individu sebagai bawahan 

 Tingkat kompetensi yang tinggi 

 Tingkat keahlian dan kemampuan manajer memungkinkan 
bagi manajer untuk menangani lebih banyak bawahan. 

 Pekerjaan yang mempunyai kemiripan 

 Manajer dapat mempunyai lebih banyak bawahan jika 
pegawai melakukan pekerjaan yang mirip sehingga mudah 
bagi manajer untuk melakukan supervisi yang memadai. 

 Frekuensi dan tingkat keseriusan masalah yang rendah 

 Jika masalah terutama masalah serius jarang terjadi maka 
kurang membutuhkan perhatian manajerial. 

 Kedekatan secara fisik 

 Ketika para pegawai ditempatkan dalam lokasi yang 
berdekatan secara fisik, maka manajer akan lebih mudah 
mengkoordinasikan secara lebih mudah. 

 Adanya kewajiban tugas non-supervisor dari manajer 

 Manajer dapat menangani lebih banyak bawahan jika 
manajer juga mempunyai kewajiban no n-supervisi seperti 
mengerjakan bagian dari tugas bawahannya. 

 Tersedianya asisten 
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 Manajer dapat menangani lebih banyak bawahan jika 
tersedia asisten dan pendukung sekretariat. 

 Tingkat motivasi dari pekerjaan 

 Ketika pekerjaan menawarkan tantangan yang tiggi sehingga 
bawahan bawahan terpacu atau termotivasi untuk 
meningkatkan kinerja dengan sendirinya. Dengan demkian, 
keterlibatan manajerial semakin berkurang. 

 
 Sentralisasi vs desentralisasi (Centralization Vs 

Decentralization) 

Sentralisasi dan desentralisasi menjawab pertanyaan 
seberapa lebar manajer dalam otoritas pengambilan keputusan 
dalam suatu organisasi. Perusahaan yang mengaplikasikan 
sentralisasi mempunyai makna bahwa pengambilan keputusan 
dalam organisasinya terletak pada tingkat teratas dalam hirarki 
organisasinya. Hal yang terbalik terdapat dalam desentralisasi. 
Pada desentralisasi, perusahaan memilih proses pengambilan 
kepurusan terletak pada tingkat bawah dalam suatu organisasi.  

Tren pada saat ini menunjukkan bahwa desentralsasi telah 
mendorong pengambilan keputusan di bawah untuk 
mengoperasikan dan memberdayakan pegawai pada banyak 
kasus yang terjadi dalam organisasi. Perusahaan yang melakukan 
desentralisasi percaya bahwa perubahan dapay meningkatkan 
kemampuan dalam melayani konsumennya. Contoh pada 
perusahaan yang menawarkan jasa seperti hotel atau bank, 
customer service atau reseptionis mempunyai peralatan kerja 
yang lengkap dalam menjawab permintaan konsumennya 
dibandingkan manajer kantor yang bertugas.  

 
 Posisi garis dan staf (Line and staff positions) 

Dalam koordinasi secara vertikal terdapat posisi garis dan 
staf sebagai salah satu bagian. Posisi garis merupakan posisi yang 
mempunyai otoritas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan 
utama dalam organisasi. Sedangkan posisi staf adalah posisi yang 
mempunyai peran sebagai penyedia keahlian dan asistensi 
kepada posisi garis. Istilah staf terkadang diterjemahkan sebagai 
staf pribadi ataupun individu yang menyediakan bantuan untuk 
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posisi tertentu jika dibutuhkan.  

Hubungan departemen dan posisi dalam organisasi baik 
posisi garis ataupun posisi staf berbeda di setiap perusahaan. 
Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mengevaluasi posisi 
garis dan staf sesuai dengan tujuanya masing-masing.  
Departemen garis atau line department mempunyai otoritas garis 
dimana otoritas  yang diikuti oleh rantai komando yang 
ditentukan dalam hirarki yang formal. Sementara itu, otoritas 
fungsional atau functional authority merupakan otoritas yang lebih 
dari lainnya dalam organisasi yang berkaitan dengan fungsinya. 
Contohnya dalam kantor hukum, departemen legal merupakan 
departemen garis karena berhubungan lansung dengan tujuan 
kantor hukum. Sedangkan departemen sumber daya manusia 
dan keuangan merupakan departemen staf karena mempunyai 
hubungan tidak lansung dengan tujuan kantor hukum. 

   
 Delegasi (Delegation) 

Penugasan pekerjaan dari seorang manajer kepada 
pegawaiya adalah merupakan proses delegasi. Pegawai dapat 
bertanggung jawab atas berbagai macam pekerjaan dan tugas 
yang diperlukan bagi organisasi dalam mencapai tujunnya. 
Penting juga untuk diketahui bahwa pegawai diberikan sejumlah 
otoritas dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan.  

Banyak perusahaa jasa yang telah memberikan keleluasaan 

atau memberdayakan pegawainya untuk mengambil keputusan 

sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan oleh 

konsumen. Setiap pegawai dituntut untuk dapat akuntabel atas 

tindakannya. Hal itu berarti bahwa ketika pegawai dapat 

menyelesaikan tugasnya dengan baik sesuai dengan target, maka 

mereka akan diberikan penghargaan. Akan tetap jika pegawai 

mengerjakan pekerjaan atau tugas tidak sesuai dengan harapan 

perusahaan maka pegawai harus bertanggung jawab.  

Manajer juga harus mencari tahu cara yang terbaik dalam 
mendelegasikan tanggung jawab kepada pegawai. Pendelegasian 
akan diterapkan berbeda pada kelompok dalam tingkatan usia 
yang berbeda. Hal ini juga dikemukakan dalam etika bisnis.  
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b. Koordinasi secara horisontal 

 Koordinasi secara horisontal merupakam koordinasi yang 

dilakukan antar departemen di tingkatan yang serupa. 

Koordinasi secara horisontal menyediakan makna tambahan 

dalam memproses informasi dalam organisasi (Bartol and Martin, 

1994). Jika perusahaan mempunyai tangan kanan dan tangan kiri, 

maka koordinasi secara horisontal memastikan bahwa tangan 

kanan dan kiri membagi informasi yang utuh dan dapat 

menyediakan serta mengantarkan produk dan jasa terbaik 

kepada konsumen. Secara umum, organisasi membutuhkan 

proses informasi ketika perusahaan menghadapi perubahan dan 

kompleksitas teknologi, ketidakpastian lingkungan dan 

pertumbuhan skala dalam industri.  

 Koordinasi secara horisontal menyediakan keseimbangan 

antara departemen sehingga kualitas pelayanan perusahaan 

dapat disajikan secara utuh dan berimbang kepada konsumen. 

Dengan terciptanya koordinasi yang menfasilitasi terjadi arus 

informasi antar departemen di organisasi, maka inovasi dapat 

dipromosikan. Semakin banyak departemen berbagi pandangan 

maka ide-ide dan kreasi dapat lebih digiatkan. Kepedulian akan 

masalah dan peluang juga menjadi lebih luas sehingga 

mendorong timbulnya solusi yang kreatif. Terakhir, 

pengembangan ide dalam organisasi dapat meningkat dengan 

keterlibatan departemen-departemen dalam pelayanan ke 

kosumen.  

 Koordinasi secara horisontal terlihat ketika salah seorang 

konsumen memesan barang di perusahaan. Bagian penjualan 

mencatat pemesanan dan mengantarkan dokumen ke bagian 

gudang dan pengantaran. Jika bagian penjualan dengan gudang 

dan pengantaran tidak mempunyai jalur informasi yang baik, 

maka keterlambatan pengiriman dapat terjadi sehingga 

merugikan konsumen. Koordinasi secara horisontal membuat 

perusahaan mempunyai potensi untuk menyediakan pelayanan 

kepada konsumen lebih prima dan memuaskan. 
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V.3 Hirarki Pengambilan Keputusan 

 Setiap perusahaan membutuhkan hirarki pengambilan keputusan 
dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mencapai tujuan. 
Hirarki pengambilan keputusan menerangkan pihak yang 
bertanggung jawab dalam pembuatan keputusan yang dibutuhkan 
(Boone and Kurtz, 2011). Hirarki pengambilan keputusan 
membutuhkan 3 langkah dalam prosesnya. Langkah-langkah tersebut 
adalah (Boone and Kurtz, 2011) 

a. Menugaskan tugas pengambilan keputusan kepada pegawai dan 
menentukan kriteria keputusan 

b. Melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan 
c. Mendirstribusikan otoritas ke seluruh organisasi dengan 

menggunakan pendekatan sentralisasi ataupun desentralisasi.  

 Dalam pengambilan keputusan dikenal beberapa istilah yang 
harus dipahami. Pengambilan keputusan berkaitan dengan tanggung 
jawab, otoritas, delegasi dan akuntabilitas. Arti dari tanggung jawab 
atau responsibility adalah kewajiban untuk menyelesaikan tugas yang 
telah diberikan kepadanya. Sedangkan otoritas merupakan kekuatan 
manajerial untuk membuat keputusan yang dibutuhkan dalam 
menyelesaikan tugasnya. Delegasi  merupakan penugasan dari tugas, 
tanggung jawab atau otoritas kepada bawahan. Delegasi seperti telah 
dibahas pada bagian lalu dimiliki oleh para manajer untuk 
menyeleaikan tugas dan pekerjaan yang diberikan. Terakhir, 
akuntabilitas adalah kewajiban bawahan untuk menyelesaikan tugas 
yang telah didelegasikan kepada mereka dari supervisor atau atasan.  

V.4 Mengelola Perusahaan Dengan Struktur Organisasi 

 Secara umum, struktur organisasi mempunyai 4 tipe dasar. Tipe 
dasar struktur organisasi adalah organisasi garis, organisasi garis-staf, 
organisasi kepanitiaan dan organisasi matrix. Beberapa perusahaan 
menggunakan salah satu dari tipe dasar struktur organisasi, tetapi 
ada perusahaan yang menggunakan kombinasi dari tipe struktur 
organisasi tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi.  

a. Organisasi garis atau line organizations 

 Organisasi garis merupakan tipe struktur organisasi yang 
paling tua dan paling sederhana. Organisasi garis 
mengembangkan arus lansung otoritas dari CEO kepada para 
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pegawai (Boone and Kurtz, 2011). Organisasi garis menerangkan 
rantai komando yang sederhana dan jelas sebagai hirarki manajer 
ke para pekerja. Dengan kejelasan rantai komando, setiap sumber 
daya manusia dalam organisasi mengetahui siapa yang 
berwenang dan keputusan dapat diambil secara cepat (Boone and 
Kurtz, 2011). Struktur ini sangat efektif terutama dalam situasi 
krisis.  

 Organisasi garis ini juga mempunyai kelemahan. Setiap 
manajer mempunyai tanggung jawab penuh terhadap aktivitas-
aktivitas bagian dari tugas dan wewenangnya. Dalam organisasi 
berskala menengah atau besar, manajer tidak dimungkinkan 
untuk menjadi ahli pada banyak bagian, sehingga organisasi 
garis tidak dapat berjalan secara maksimal. Dalam organisasi 
berskala kecil, organisasi garis dapat menjadi cara yang efisien 
dalam menjalankan bisnis dengan adanya rantai komando yang 
sederhana dan jelas.  

 
b. Organisasi garis dan staf atau line and staff organizations 

 Organisasi garis dan staf mengkombinasikan arus lansung 
otoritas dari organisasi garis dengan departemen staf yang 
mendukung departemen garis (Boone and Kurtz, 2011).  
Departemen garis berpartisipasi secara lansung dalam keputusan 
yang mempengaruhi operasi inti dalam organisasi. Sementara tu, 
departemen staf mendukung dengan penyediaan spesialisasi 
dukungan teknik bagi departemen garis. Departemen akuntansi, 
teknik dan sumber daya manusia merupakan departemen staf 
yang mendukung otoritas garis perpanjangan dari manajer 
pabrik ke manajer produksi dan supervisor.  

 Manajer garis dan manajer staf berbeda secara signifikan 
dalam hubungan otoritas. Manajer garis membentuk bagian dari 
garis utama otoritas yang mengalir ke seluruh organisasi. 
Manajer garis berinteraksi lansung dengan fungsi produksi, 
keuangan atau pemasaran yang merupakan fungsi-fungsi yang 
dibutuhkan untuk memproduksi dan menjual barang dan jasa. 
Manajer staf menyediakan informasi, saran ataupun bantuan 
teknis untuk mendukung manajer garis. Manajer staf tidak 
mempunyai otoritas untuk memberikan perintah selain 
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departemen mereka ataupun meminta manajer garis untuk 
mengambil aksi. 

 Organisasi garis dan staf merupakan tipe struktur organisasi 
yang umum bagi organisasi berskala besar ataupun menengah. 
Jenis struktur ini merupakan struktur yang efektif karena 
mengkombinasikan kapabilitas organisasi garis untuk pembuatan 
keputusan yang cepat dan komunikasi lansung dengan staf yang 
mempunyai spesialisasi pengetahuan dan keahlian. 

c. Organisasi kepanitiaan atau committee organizations 

 Organisasi kepanitiaan merupakan tipe struktur yang 
menempatkan otoritas dan tanggung jawab secara bersamaan di 
kelompok individual dibandingkan kepada seorang manajer 
(Boone and Kurtz, 2011). Model ini seringkali muncul sebagai 
bagian dari organisasi garis dan staf. Organisasi kepanitiaan 
bekerja pada berbagai area seperti akuntansi, teknik, keuangan, 
manufaktur, pemasaran dan penelitian teknik. Dengan adanya 
wakil dari semua area yang terlibat dan penciptaan dan 
pemasaran produk, kepanitiaan secara umm meningkatkan 
perencanaan dan moral pegawai karena keputusan merefleksikan 
perspektif yang luas.  

 Akan tetapi organisasi kepanitiaan cenderung untuk beraksi 
secara lambat dan konservatif. Walaupun begitu, organisasi 
kepanitiaan dapat membuat keputusan dengan melakukan 
kompromi akan konflik kepentingan dibandingkan dengan 
memilih alternatif yang terbaik.  

d. Organisasi matriks atau matrix organizations 

 Tipe terakhir struktur organisasi adalah organisasi matriks. 
Beberapa organisasi menggunakan matriks atau rancangan 
manajemen produk untuk menyesuaikan struktur. Struktur 
matriks menghubungkan para pegawai dari berbagai bagian 
dalam organisasi untuk bekerjasama dalam proyek yang spesifik.  

 Manajer proyek membentuk kelompok dari para pegawai 
dari berbagai area fungsional, para pegawai tetap berada pada 
struktur garis dan staf secara vertikal. Sedangkan secara 
horisontal, para pegawai juga merupakan anggota dari tim 
proyek. Ketika proyek selesai, maka para pegawai kembali 
kepada pekerjaan yang regular. 



Buku Daras Pengantas Bisnis    |    117 

 Dalam struktur matriks, setiap pegawai melapor kepada 2 
manajer yaitu manajer garis dan manajer proyek. Para pegawai 
yang terpilih untuk bekerja dalam proyek spesial akan 
mendapatkan isntruksi dari manajer proyek (otoritas horisontal). 
Di saat yang bersamaan, para pegawai juga berada dalam 
departemen fungsional yang permanen (otoritas vertikal). Istilah 
matriks berasal dari persimpangan antara garis otoritas 
horisontal dan vertikal. Struktur matriks sangat popular pada 
organisasi multinasional dan teknologi.  

 Keuntungan dengan menggunakan organisasi matriks 
berasak dari fleksibilitas dalam beradaptasi secara cepat akan 
perubahan yang pesat di lingkingan dan kapabilitasnya dalam 
fokus pada sumber daya di masalah utama atau produk. 
Organisasi matriks juga menyediakan ruang bagi kreativitas dan 
initiatif dari para pegawai. Akan tetapi, jenis ini akan 
memberikan tantangan bagi manajer proyek untuk 
mengintegrasikan keahlian spesialis dari berbagai departemen 
dalam tim koordinasi. Hal itu juga berarti bahwa manajer 
fungsional harus menyesuaikan tugas dan pekerjaan dari 
pegawai tersebut.  

 Organisasi matriks akan sangat efektif jika pemimpin 
perusahaan memberikan kekuasaan kepada manajer proyek 
untuk menggunakan sumber daya yang tersedia dalam mencapai 
tujuan proyek. Manajer proyek yang baik mengetahui bagaimana 
cara tujuan proyek itu jelas dan mempertahankan tim untuk tetap 
fokus. Perusahaan yang menggunakan organisasi matriks secara 
benar juga akan menumbuhkan budaya proyek dengan 
memastikan penugasan seimbang, pekerjaan beralasan yang baik 
dan sumber daya perusahaan yang dibutuhkan tersedia bagi 
proyek.  
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Latihan 

1. Apa yang dilakukan dalam pengorganisasian bisnis? 
2. Apa yang dimaksud dengan struktur organisasi? 
3. Apa yang dimaksud dengan rantai komando 
4. Sebutkan jenis departementalisasi? 
5. Apa perbedaan koordinasi secara vertikal dan horisontal 
6. Sebutkan tipe-tipe dasar struktur organisasi. 

 

Rangkuman 

1. Proses pengorganisasian  merupakan proses pengalookasian 
dan pengelolaan sumber daya manusia dan non manusia 
sehingga perencanaan yang telah ditetapkan dapat terwujud 

2. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang penting 
bagi manajer karena fungsi inilah yang para manajer gunakan 
untuk membangun hubungan antara pekerjaan dengan sumber-
sumber daya  agar perencanaan dan pembuatan keputusan 
dapat dilaksanakan dengan efektif. 

3. Struktur organisasi merupakan spesifikasi pekerjaan yang harus 
dilakukan dalam bisnis dan bagaimana pekerjaan itu berkaitan 
satu dengan yang lain 

4. Struktur organisasi juga merupakan pola yang formal dalam 
melakukan interaksi dan koordinasi yang dirancang oleh 
manajemen untuk menghubungkan tugas-tugas individu dan 
kelompok dalam mencapai tujuan organisasi 

5. Baik organisasi yang bertujuan keuntungan ataupun bertujuan 
sosial juga membutuhkan struktur organisasi. 

6. Struktur organisasi yang efektif adalah struktur yang jelas dan 
mudah dipahami oleh pegawai dalam harapan atas pekerjaan 
mereka dan jalur koordinasi serta kontribusi yang diharapkan 
dari pegawai atas misi perusahaan dan keseluruhan rencana 
strategi 

7. Bagan organisasi mengindikasikan metode yang digunakan 
dalam mengelompokkan posisi menjadi unit, hubungan 
pelaporan dari tingkat bawah ke tingkat atas dan saluran 
komunikasi resmi akan informasi 

8. Rantai komando adalah garis otoritas yang tidak putus yang 
mengambarkan hubungan setiap individu dengan posisi 
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organisasi tingkat atas melaui posisi manajerial pada setiap 
tingkatan diantaranya 

9. Depatementalisasi mengelompokkan individu-individu ke 
dalam unit dan unit ke departemen dan unit yang lebih besar 
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 

10. Departementalisasi biasanya dilakukan dalam 5 bentuk yaitu 
konsumen, produk, fungsional, geografis dan proses. 

11. Dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan tersebut, organisasi 
membutuhkan koordinasi secara vertikal dan horisontal 

12. Koordinasi secara vertikal adalah koordinasi yang 
menghubungkan aktivitas-aktivitas pada manajemen tingkat 
atas dengan aktivitas yang ada pada manajemen tingkat 
menengah dan tingkat bawah untuk mencapai tujuan 

13. Koordinasi secara vertikal mempunyai elemen yaitu fomalisasi, 
rentang manajemen, sentralisasi dan desentralisasi, delegasi dan 
posisi staf dan garis 

14. Koordinasi secara horisontal merupakam koordinasi yang 
dilakukan antar departemen di tingkatan yang serupa. 
Koordinasi secara horisontal menyediakan makna tambahan 
dalam memproses informasi dalam organisasi 

15. Hirarki pengambilan keputusan menerangkan pihak yang 
bertanggung jawab dalam pembuatan keputusan yang 
dibutuhkan 

16. Secara umum, struktur organisasi mempunyai 4 tipe dasar. Tipe 
dasar struktur organisasi adalah organisasi garis, organisasi 
garis-staf, organisasi kepanitiaan dan organisasi matrix. 

17. Organisasi garis merupakan tipe struktur organisasi yang 
paling tua dan paling sederhana. Organisasi garis 
mengembangkan arus lansung otoritas dari CEO kepada para 
pegawai 

18. Organisasi garis dan staf mengkombinasikan arus lansung 
otoritas dari organisasi garis dengan departemen staf yang 
mendukung departemen garis 

19. Organisasi kepanitiaan merupakan tipe struktur yang 
menempatkan otoritas dan tanggung jawab secara bersamaan di 
kelompok individual dibandingkan kepada seorang manajer 
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20. Struktur matriks menghubungkan para pegawai dari berbagai 
bagian dalam organisasi untuk bekerjasama dalam proyek yang 
spesifik 
 

Tes Formatif 

1. Proses pengorganisasian  merupakan proses pengalookasian dan 
pengelolaan dari 
a. Sumber daya manusia  
b. Sumber daya non manusia  
c. Kedua-duanya  

2. Bagan organisasi mengindikasikan metode yang digunakan 
dalam, kecuali: 
a. Mengelompokkan posisi menjadi unit,  
b. Hubungan pelaporan dari tingkat bawah ke tingkat atas  
c. Memproduksi produk   

3. Departementalisasi biasanya dilakukan dalam bentuk, kecuali:  
a. Konsumen 
b. Fungsional 
c. Keuntungan. 

4. Koordinasi secara vertikal mempunyai elemen dibawah ini 
kecuali: 
a. Fomalisasi 
b. Spesialisasi 
c. Rentang manajemen 

5. Organisasi yang mengembangkan arus lansung otoritas dari CEO 
kepada para pegawai adalah 
a. Organisasi garis 
b. Organisasi matriks 
c. Organisasi kepanitiaan. 
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B A B 

VI 
PENGELOLAAN SUMBER 
DAYA MANUSIA DALAM 
ORGANISASI 

VI. BAB VI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA 
DALAM ORGANISASI 

 

A. Gambaran Singkat Materi Kuliah 

 Pada materi ini, mahasiswa akan mempelajari bagaimana 
pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi. Diawali dengan 
mengetahui begitu pentingya manajemen sumber daya manusia 
dalam organisasi. Memahami konsep manajemen sumber daya 
manusia seperti definisi, tujuan, fungsi-fungsi, peranan dan 
lingkungan MSDM.  Lebih mendalam mempelajari apa yang menjadi 
tugas manajemen sumber daya manusia seperti mengapa analisis 
pekerjaan merupakan perangkat dasar SDM, perencanaan SDM, 
perekrutan, seleksi, pengembangan SDM,  pembagian kompensasi 
dan pemberian motivasi. 

B. Pedoman Mempelajari Materi 

 Dalam mempelajari materi, mahasiswa dianjurkan untuk 
mempelajari dan memperhatikan pokok-pokok penting yang 
berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dalam 
organisasi serta mengulas kembali materi dengan mengerjakan 
latihan dan tes formatif yang ada.  

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Mampu menjelaskan pentingnya sumberdaya manusia dalam 
organisasi 

2. Mampu memahami konsep MSDM (Definisi, tujuan, fungsi-
fungsi, peranan dan lingkungan MSDM) 

3. Mampu mengidentifikasi analisis pekerjaan 
4. Mampu mendeskripsikan proses perencanaan sumber daya 

manusia 
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5. Mampu mendeskripsikan perekrutan 
6. Mampu mendeskripsikan seleksi 
7. Mampu menjelaskan pengembangan sumber daya manusia 
8. Mampu mengidentifikasi kompensasi 
9. Mampu memahami motivasi pegawai dalam organisasi 

 
D. Materi Kuliah 

VI.1 Pentingnya Sumberdaya Manusia Dalam Organisasi 

 Suatu organisasi bisnis pasti mempunyai tujuan-tujuan yang 
ingin diwujudkannya. Tujuan tersebut tentunya tidak akan berjalan 
manakala tidak ada suatu sistem bisnis yang mendorong aktivitas 
perusahaan. Seperti kita ketahui sistem merupakan bagian-bagian 
kecil yang terkait antara satu dengan yang lainnya untuk bisa 
mencapai suatu tujuan. Apabila salah satu dari bagian tersebut tidak 
berfungsi maka sistem itu tidak akan berjalan dan tidak bisa meraih 
tujuannya. Di dalam bisnis sistem itu ada dan bagian-bagian yang 
menggerakan sistem itu yaitu man (sumber daya manusia, money 
(modal), material (bahan baku), machine (mesin), metode (keahlian 
untuk mengatur sistem atau biasa di sebut manajemen).  

 Man atau sumber daya manusia ini merupakan salah satu dari 
sistem yang menjadi faktor pendorong dalam menjalankan roda 
perusahaan. Biasa perusahaan bisnis membuat suatu bagian yang 
secara khusus mengatur tenaga manusia dengan yang biasa kita 
dengar manajemen sumber daya manusia atau manajemen 
kepegawaian atau manajemen personalia. Manajemen sumber daya 
manusia ini khusus mengatur semua permasalahan tenaga manusia 
atau tenaga kerja yang ada di organisasi. Dalam mengatur tenaga 
kerja ini tentulah tidak mudah karena tenaga manusia merupakan 
salah satu faktor produksi yang bukan benda mati. Mereka 
mempunyai perasaan, keinginan, kebutuhan yang berbeda-beda 
dengan begitu penanganan dari satu tenaga kerja dengan tenaga kerja 
lainnya akan berbeda. Sehingga kita tidak bisa menyamakan tenaga 
kerja dengan tenaga mesin. 

  Sumber daya manusia ini paling menentukan dibandingkan 
dengan mesin atau bagian  lainnya yang ada dalam sistem bisnis. 
Sumber daya manusia ini merupakan perencana, pelaku dan penentu 
tujuan organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia maka segala 
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aktivitas perusahaan akan berhenti. Sumber daya manusia ini yang 
menggerakan bagian-bagian sistem lainnya seperti contoh banyaknya 
modal yang dimiliki perusahaan tidak akan bermanfaat bagi 
perusahaan apabila tidak ada yang mengelola modal tersebut, siapa 
yang mengelola modal tentunya tenaga manusia yang bisa membuat 
pendayagunaan kreatif akan modal yang dimiliki. Betapa canggihnya 
peralatan mesin yang ada diperusahaan apabila tidak ada yang 
mengoperasikan maka akan percuma saja. Siapa yang 
mengoperasikan mesin tersebut tentunya tangan-tangan manusia 
(sumber daya manusia).  

 Bagian sistem Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang 
paling penting dalam proses produksi yang dilakukan dalam aktivitas 
bisnis. Keberadaanya merupakan aset perusahaan yang berharga 
karena untuk mengatur bagian sistem lain seperti merancang 
pekerjaan, merumuskan tujan dan strategi (methode), untuk  
mengoperasikan mesin-mesin (machine), mengalokasikan sumber 
daya finansial (money) memilih bahan baku untuk proses produksi 
dan bagaimana cara mengolah bahan baku tersebut (material), 
membuat kemasan semenarik mungkin hingga menyalurkan produk 
yang akhirnya akan sampai ke tangan konsumen. Semua itu yang 
berperan aktif dan dominan tidak luput dari campur tangan manusia 
(Sumber Daya manusia) yang ahli di dalamnya untuk mengatur 
segala faktor produksi dan mencapai tujuan organisasi yang hendak 
dicapai.  

 Sumber daya manusia merupakan faktor dalam kegiatan bisnis 
yang mempunyai dampak lebih langsung terhadap kelangsungan 
perusahaan. Banyaknya kelebihan-kelebihan yang dimiliki 
perusahaan tidak bisa meningkatkan produktivitas dan 
memaksimalkan keuntungan perusahaan tanpa adanya tenaga 
manusia- tenaga manusia yang memiliki keahlian dibidangnya. 
Sumber daya manusia sangat berperan afektif dalam menjalankan 
roda aktivitas perusahaan  menuju ketingkat kesuksesan yang ingin 
dicapai dalam persaingan yang bagitu ketat . Sehingga dengan 
demikian, penting bagi perusahaan untuk sangat memperhatikan 
sumber daya manusia.  

 Sumber daya manusia membuat bagian lain dari sistem bisnis 
dapat berjalan. Tidak bisa dibayangkan apabila suatu aktivitas 
perusahaan dapat beroperasi atau berjalan dengan lancar tanpa 
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adanya sumber daya manusia di dalamnya. Suatu perusahaan yang 
melakukan kegiatan bisnis akan lumpuh total apabila tidak ditunjang 
dengan adanya sumber daya manusia yang ahli dan kompeten 
dibidangnya  untuk mengerjakan segala tugas-tugasnya. Pada 
dasarnya aset perusahaan yang paling berharga yang harus dimiliki 
oleh perusahaan dan harus diperhatikan dengan baik yaitu aset 
manusia dari perusahaan (Sumber Daya Manusia). 

 Pendapat bahwa aset perusahaan yang paling berharga adalah 
sumber daya manusia itu selaras dengan surat At-Tiin ayat 4 berikut 
ini: 

                

Terjemahannya: 

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya.” 

 
1. Definisi MSDM 

 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) tidak 
terlepas dari pengertian manajemen pada umumnya, hanya 
pengaplikasiannya khusus mengenai masalah yang berhubungan 
dengan tenaga kerja manusia saja. Banyak  ahli-ahli manajemen yang 
memberikan definisi yang tidak sama, sesuai dengan dari sudut 
pandang mana mereka melihatnya. Namun pada hakikatnya 
mempunyai kesamaan disetiap definisi yang dikemukakan para ahli. 
Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli: 

Drs. Malayu S.P. Hasibuan 

 MSDM adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan 
peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya 
tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

R. Wayne Mondy  

 Manajemen Sumber Daya Manusia adalah pemanfaatan para 
individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi 

Henry Simamora 
 Manajemen Sumber Daya Manusia (human resources management) 
adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas 
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jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok 
karyawan. 

Veithzal Rivai 

 Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan 
pelaksanaan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, pengawasan terhadap pengadaaan, pengembangan, 
pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan 
pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk membantu 
mencapai tujuan perusahaan.  

 Pada umumnya definisi Manajemen Sumber Daya Manusia yang 
dikemukakan para ahli mempunyai persamaan yaitu 

a. Mempunyai objek yang sama, yaitu  unsur manusia, tenaga kerja, 
karyawan. 

b. Persamaan MSDM adalah ilmu yang mengatur unsur manusia, 
tenaga kerja, karyawan, yaitu memperhatikan sumber daya 
manusia yang tercermin dalam bagaimana mengelola sumber 
daya manusia itu sendiri. 

c. Sebagai alat dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 
 

2. Tujuan MSDM 

a. Tujuan Kemasyarakatan/Sosial: agar organisasi 

bertanggungjawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan 

tantangan masyarakat seraya meminimalkan dampak negatif 

tuntutan itu terhadap organisasi.    

b. Tujuan Organisasional: sasaran (target) formal organisasi yang 

dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya 

c. Tujuan Fungsional: tujuan untuk mempertahankan kontribusi 

departemen SDM pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. 

d. Tujuan Pribadi: tujuan pribadi dari setiap anggota organisasi 

yang hendak dicapai melalui aktivitasnya di dalam organisasi.  

 

3. Fungsi-fungsi MSDM 

 Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia yang kita lihat 
akan ada beberapa perbedaan dalam berbagai literatur, ini 
dikarenakan para ahli berpendapat memandang dari sudut pandang 
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yang berbeda, tetapi pada dasar pemikirannya relatif sama. Beberapa 
fungsi-fungsi MSDM yang dikemukakan oleh para ahli MSDM: 

Hasibuan 

 Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, 
pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, 
pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. 

Rivai  

a. Fungsi Manajerial  
 Perencanaan (planning) 
 Pengorganisasian (organizing) 
 Pengarahan (directing) 
 Pengendalian (controling) 

 

Gambar 6.1 

SKEMA MSDM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Mondy, 208, p. 5 

 

b. Fungsi Operasional 
 Pengadaan tenaga kerja 
 Pengembangan 
 Kompensasi 
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 Pengintegrasian 
 Pemeliharaan 
 Pemutusan hubungan kerja 

Mondy 

 Penyediaan staf, pengembangan sumber daya manusia, 
kompensasi, keselamatan dan kesehatan hubungan karyawan  dan  
buruh. 

 Di atas merupakan fungsi-fungsi MSDM menurut beberapa pakar 
Manajemen Sumber Daya Manusia, ada nampak beberapa perbedaan. 
Walaupun demikian, semuanya memiliki kesamaam yaitu : 

a. Berjalan secara sistematis, artinya tahap penyediaan staf harus 
terlebih dahulu dilakukan sebelum tahap pengembangan sumber 
daya manusia sampai akhirnya pemberhentian. Tahap demi 
tahap harus dilewati sesuai dengan urutannya tanpa bisa 
berpindah ke tahap lain. Sebagai contoh dari tahap perekrutan 
langsung ke pemberhentian baru ke seleksi, yang begitu tidak 
bisa dilakukan. Harus mengikuti alurnya dari perekrutan terus ke 
seleksi sampai akhirnya ke pemberhentian karyawan. 

b. Ada keterkaitan antara satu  dengan yang lain, artinya 
pengembangan sumber daya manusia tidak akan mungkin bisa 
terlaksana apabila belum ada penyediaan staf. Seperti perusahaan 
akan menyeleksi calon pegawai apabila sudah diadakan 
perekrutan, jadi antara tahap satu atau fungsi msdm yang satu 
dengan yang lainnya sangat berkaitan. 

Peranan MSDM menurut Hasibuan: 

a. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang 
efektif sesuai dgn kebutuhan perusahaan berdasarkan job 
description, job specification, job requirement, dan job evaluation 

b. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan 
berdasarkan asas the right man in the right place and the right 
man in the right job 

c. Menetapkan program kesejahtraan, pengembangan, promosi dan 
pemberhentian  

d. Meramalkan penawaran dan permintaan sdm pada masa yang 
akan datang  

e. Memperkirakan keadaaan perekonomian pada umumnya dan 
perkembangan perusahaan pada khususnya  
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f. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan 
kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan 
sejenis  

g. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh  
h. Melaksanakan pendidikan, latihan dan penilaian prestasi 

karyawan  
i. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal 
j. Mengatur pensiun, pemberhentian dan pesangonya  

 

4. Lingkungan MSDM 
a. Pasar Tenaga Kerja 
b. Pertimbangan-pertimbangan legal 
c. Masyarakat 
d. Serikat pekerja 
e. Pemegang saham 
f. Persaingan 
g. Pelanggan 
h. Teknologi 
i. Ekonomi 

Gambar 6.2 

LINGKUNGAN MSDM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Mondy, 208, p. 8 
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VI.2 Perencanaan Sumber Daya Manusia 

1. Analisis pekerjaan  

 Awal langkah dalam MSDM perlu dilakukan analisis pekerjaan 
gunanya untuk mengetahui pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, 
bagaimana mengerjakannya, siapa yang harus mengerjakannya serta 
alat-alat apa yang akan dipergunakan. Waktu pelaksanaan analisis 
pekerjaan yaitu ketika suatu organisasi pertama kali dibentuk, ketika 
dibuat pekerjaan yang baru, ketika pekerjaan berubah secara 
signifikan akibat metode baru, prosedur baru dan teknologi baru.  

 Metode analisis pekerjaan yaitu Observasi atau pengamatan, 
wawancara, kuesioner, catatan kerja harian karyawan, tau dengan 
mengkombinasikan metode yang satu dengan yang lain. Orang yang 
melaksanakan analisis pekerjaan disebut seorang analis. Analis ini 
bisa orang dalam perusahaan ataupun orang luar yang memang 
dikhususkan untuk mengerjakan analisis pekerjaan. Analis ini harus 
terlebih dahulu belajar banyak mengenai pekerjaan yang akan 
dianalisis dan sebelum memulai analis harus diperkenalkan kepada 
karyawan dan menjelaskan tujuan dari analisis pekerjaannya. 
Sehingga akan tercipta hubungan rasa saling percaya dan saling 
menerima guna menunjang proses analisis pekerjaan.  

 Menurut mondy dalam buku Sumber Daya Manusia, Analisis 
pekerjaan adalah proses sistematis untuk menentukan keterampilan, 
tugas dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan 
pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi. Analisis pekerjaan 
merupakan teknik  sumber daya manusia yang mendasar dan 
menyeluruh serta merupakan titik awal bagi aktivitas-aktivitas 
sumber daya manusia lainnya. Dewasa ini kebutuhan akan sistem 
analisis pekerjaan yang baik menjadi penting. Pekerjaan-pekerjaan 
baru tercipta, dan pekerjaan-pekerjaan lama dirancang ulang atau 
dihapuskan. Tanpa analisis pekerjaan yang dilaksanakan dengan 
tepat, akan sulit, jika bukan tidak mungkin untuk menjalankan 
dengan baik fungsi-fungsi lain yang terkait dengan sumber daya 
manusia.  

 Seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, 
kompensasi, keselamatan dan kesehatan, hubungan kekaryawanan 
dan ketenagakerjaan, pertimbangan hukum dan analisis pekerjaan 
untuk tim. Deskripsi pekerjaan dapat diketahui serta disusun 
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berdasarkan informasi dari hasil analisis pekerjaan. Deskripsi 
pekerjaan merupakan catatan tertulis berupa dokumen yang 
menguraikan mengenai identifikasi pekerjaan, tugas-tugas yang 
dikerjakan, ringkasan pekerjaan, tanggungjawab, alat-alat yang 
digunakan, hubungan pekerjaan pada suatu pekerjaan. Spesifikasi 
pekerjaan merupakan catatan tertulis berupa dokumen yang 
menguraikan persyaratan kualifikasi minimum mengenai 
pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang harus dimiliki 
seseorang untuk bisa melaksanakan pada suatu pekerjaan tertentu. 

 

Gambar 6.3 

Analisis Pekerjaan Perangkat Dasar Manajemen Sumber Daya 
Manusia 

 

Sumber: Mondy, 208, p. 96 

 

Dari gambar di atas bisa dilihat bahwa analisis pekerjaan bisa 
memiliki pengaruh yang sangat besar pada hampir seluruk aspek 
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manajemen sumber daya manusia. Analisis pekerjaan ini akan 
memberikan informasi mengenai deskripsi pekerjaan dan spesifikasi 
pekerjaan sehingga dapat bermanfaat untuk perencanaan SDM, 
perekrutan,  

 Informasi dari analisis pekerjaan sangat mempengaruhi hampir 
seluruh aspek MSDM. Salah satunya analisis pekerjaan bermanfaat 
untuk perekrutan dimana informasi mengenai deskripsi pekerjaan 
atau uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan atau persyaratan 
karyawan yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan pekerjaan. 
Deskripsi dan spesifikasi pekerjaan menjadi panduan yang jelas 
dalam merekrut dan meyeleksi para karyawan. 

 

Gambar 6.4 

Proses Perencanaan Sumber daya Manusia 

Sumber: Mondy, 2008, p. 109 

 



132    |    Buku Daras Pengantar Bisnis 

2. Perencanaan Sumber Daya Manusia 

 Pengertian dari perencanaan Sumber Daya Manusia menurut 
mondy adalah proses sistematis untuk mencocokan pasokan 
karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan 
pekerjaan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang 
periode waktu tertentu. 

 Proses perencanaan Sumber Daya Manusia pada gambar di atas 
terlihat bahwa perencanaan stratejik mendahului perencanaan 
sumber daya manusia karena dalam perencanaan stratejik merupakan 
penentuan tujuan dan sasaran perusahaan oleh manajemen level atas 
supaya bagaimana tujuan dan sasaran tersebut tercapai. Oleh karena 
itu perencanaan sumber daya manusia harus sinergi dengan 
perencanaan stratejik yang mana terlihat dari arah panah digambar 
yang menunjukkan harus saling keterkaitan.  

 Perencanaan sumber daya manusia memiliki dua komponen 
yaitu tuntutan dan ketersediaan. Dimana terlebih dahulu meramalkan 
tuntutan sumber daya manusia melalui metode-metode seperti zero-
base forecasting, bottom-up approach, model simulasi dll. 
Meramalkan ketersediaan yaitu mengamati sumber-sumber internal 
perusahaan yaitu para karyawan perusahaan dan sumber-sumber 
eksternal yaitu pasar tenaga kerja. Setelah dianalisis antara tuntutan 
atau kebutuhan karyawan dengan ketersediaan akan dibandingkan. 
Setelah dibandingkan akan ada 3 hasil yang didapat yaitu hasil 
pertama bahwa permintaan dan penawaran sama artinya kebutuhan 
karyawan dengan ketersediaan karyawan sama sehingga tidak perlu 
ada perekrutan maupun pengurangan karyawan.  

 Hasil yang kedua bahwa setelah dibandingkan menjadi surplus 
karyawan artinya ketersediaan karyawan yang ada diperusahaan 
melampaui batas kebutuhan perusahaan akan karyawannya sehingga 
perusahaan harus mengambil tindakan atau alternatif berupa 
pengurangan karyawan seperti penarikan karyawan terbatas, 
pengurangan jam kerja, pensiun dini, pemberhentian dan 
perampingan.  Hasil yang ketiga bahwa setelah dibandingkan 
menjadi kekurangan karyawan artinya perusahaan membutuhkan 
karyawan akan tetapi ketersediaan yang ada tidak mencukupi 
sehingga perusahaan harus melakukan perekrutan dan seleksi 
karyawan guna memenuhi kebutuhan karyawan bagi perusahaan.  
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VI.3 Penyediaan Sumber Daya Manusia 

 Penyediaan sumber daya manusia langkah selanjutnya setelah 

perencanaan sumber daya manusia. Penyediaan sumber daya 

manusia ini merupakan salah satu yang penting dalam tahapan 

sumber daya manusia karena suatu usaha untuk mencari dan 

mendapatkan serta menempatkan orang-orang yang cakap, mampu 

dan kompeten dalam organisasi. Bayangkan apabila gagal mencari, 

mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang tidak berkualitas 

maka akan mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan 

baik dan tidak selesai tepat waktu.  

 Kualitas dan kuantitas karyawan harus sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan supaya efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan. 

Penyediaan sumber daya manusia merupakan suatu langkah dan 

yang mencerminkan berhasil tidaknya suatu perusahaan mencapai 

tujuannya. Jika karyawan yang diterima kompeten, maka usaha 

untuk mewujudkan tujuan relatif mudah. Sebaliknya, apabila 

karyawan yang diperoleh kurang memenuhi syarat, sulit bagi 

perusahaan mencapai tujuannya. (Hasibuan, 2009: 28) 

 

1. Perekrutan 

 Perekrutan merupakan proses menarik orang-orang pada waktu 

yang tepat, dalam jumlah yang cukup, dan dengan persyaratan yang 

layak, untuk melamar kerja dalam organisasi. perusahaan bisa 

memilih pelamar-pelamar yang persyaratannya paling dekat 

berhubungan dengan deskripsi pekerjaan. Menemukan cara yang 

tepat untuk mendorong kandidat-kandidat yang memenuhi syarat 

untuk bekerja sangat penting ketika perusahaan perlu 

mempekerjakan karyawan. Namun, biaya merekrut bisa jadi mahal. 

Dengan demikian program perekrutan yang berfungsi dengan baik 

bisa memiliki pengaruh utama terhadap hasil akhir perusahaan. 

(Mondy, 2008 : 132) 
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Proses Perekrutan 

Gambar 6.5 

PROSES PEREKRUTAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Mondy, 2008, p. 136 

 

 Dari gambar di atas bisa dijelaskan bahwa proses perekrutan 
menunjukkan ketika perencanaan sumber daya manusia 
mengindikasikan adanya kebutuhan karyawan, perusahaan bisa 
mengevaluasi alternatif-alternatif karyawan seperti alih daya, 
karyawan tidak tetap, persewaan karyawan, kerja lembur. Jika 
alternatif-alternatif tersebut terbukti tidak layak, maka proses 
perekrutan pun dimulai. Perekrutan dimulai ketika manajer 
mengeluarkan permintaan karyawan kemudian menentukan apakah 
para karyawan yang memenuhi syarat tersedia dalam perusahaan 
(sumber internal) atau harus dicari dari sumber-sumber eksternal, 
seperti akademi, universitas, dan organisasi lainnya. Metode 
perektutan internal yaitu pengumuman pekerjaan dan pengajuan 
pekerjaan, referensi karyawan. Metode perekrutan eksternal yaitu 
perekrutan on line, melalui iklan media, agen tenaga kerja, bursa 
kerja, magang dll. Diharapkan melalui metode-metode perekrutan ini 
mendapatkan calon karyawan terampil, cakap dan kompeten.  
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2. Seleksi 

  Setelah melakukan proses perekrutan maka akan berlanjut ke 

proses seleksi dimana seleksi adalah proses memilih dari sekelompok 

pelamar, orang yang paling sesuai untuk menempati posisi tertentu 

dan untuk organisasi. Mencocokkan secara tepat orang dengan 

pekerjaan dan organisasi adalah tujuan proses seleksi. Jika orang-

orang melebihi persyaratan (overqualified), kurang memenuhi 

persyaratan (underqualified), mereka akan menjadi tidak efektif dan 

mungkin meninggalkan perusahaan baik secara sukarela maupun 

tidak. (Mondy, 2008: 168). 

Proses Seleksi 

 Gambar di bawah mengilustrasikan proses seleksi pada 

umumnya, yang bisa bervariasi dalam setiap organisasi. proses 

tersebut biasanya dimulai dengan wawancara pendahuluan. 

Berikutnya, para pelamar melengkapi formulir lamaran atau 

memberikan resume. Kemudian proses tersebut berlanjut dengan 

serangkaian tes seleksi, satu wawancara kerja atau lebih, serta 

saringan prakerja yang meliputi pemeriksaan latar belakang dan 

refernsi. Manajer yang merekrut karyawan kemudian menawarkan 

pekerjaan kepada pelamar yang berhasil, tergantung pada bagus atau 

tidaknya pemeriksaan kesehatan. Perhatikan seorang  pelamar  bisa 

ditolak sewaktu-waktu  selama proses seleksi.  
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Gambar 6.6 

PROSES SELEKSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber: Mondy, 2008, p. 172 

 

VI.4 Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 Pengembangan Sumber Daya Manusia sangat penting 
dilaksanakan karena untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan 
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kinerja perusahaan. Program pengembangan karyawan harus 
ditetapkan dan disusun secara baik yang mengacu pada metode-
metode ilmiah dan berpegangan terhadap pengetahuan dan 
keterampilan yang dibutuhkan perusahaan saat ini. Dalam program 
pengembangan harus dicantumkan mengenai sasaran, kebijaksanaan, 
prosedur, anggaran, peserta, kurikulum dan waktu pelaksanaannya. 

 Menurut Jan Bella bahwa pendidikan dan latihan sama dengan 
pengembangan yaitu merupakan proses peningkatan keterampilan 
kerja baik teknis maupun manajerial. Pendidikan berorientasi pada 
teori, dilakukan dalam kelas, berlangsung lama, dan biasanya 
menjawab why. Latihan berorientasi pada praktek, dilakukan di 
lapangan, berlangsung singkat, dan biasanya menjawab how.  

 Pengembangan karyawan dilakukan di perusahaan bertujuan 
untuk antara lain: (Hasibuan,) 

a. Produktivitas kerja 
 Karyawan akan semakin meningkat keterampilan dan 

kemampuannya dengan adanya pengembangan sehingga dapat 
meningkatkan produktivitas kerja karyawan tentunya kualitas 
dan kuantitas produksi pun semakin baik.  

b. Efisiensi 
 Dengan adanya pengembangan maka akan semakin efisien 

tenaga, waktu, bahan baku, dan lain-lain. Seperti karyawan 
pabrik garmen yang sebelumnya dalam satu hari hanya bisa 
menyelesaikan 5 lembar baju per karyawan sekarang setelah 
mendapatkan pelatihan menjahit maka karyawan pabrik lebih 
terampil dan mengetahui langkah-langkah yang tepat dalam 
menyelesaikan pekerjaannya sehingga dalam satu hari bisa 
menyelesaikan 10 lembar baju per karyawan. 

c. Kerusakan 

 Dengan pengembangan karyawan juga bisa mengurangi 

kerusakan dalam produksi, barang serta mesin karena karyawan 

semakin terampil setelah diberikan pelatihan. Seperti karyawan 

yang diberikan pelatihan pengoperasian suatu mesin dengan 

begitu para karyawan akan mengikuti apa-apa saja sesuai 

prosedur yang diajarkan dan telah mengetahui hal-hal yang tidak 

boleh dilakukan yang bisa menyebabkan kerusakan pada 

mesinnya. 
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d. Kecelakaan 
 Dengan pengembangan juga akan mengurangi tingkat 

kecelakaan karyawan yang mana karyawan yang telah 
mendapatkan latihan akan lebih semakin mahir dan lebih berhati-
hati dalam bekerja. Seperti karyawan yang menjahit pakaian di 
pabrik garmen sering sekali mendapatkan kecelakaan terjahit 
tangannya akan tetapi setelah mengikuti pelatihan maka para 
karyawan semakin terampil dalam menjahit dan mengetahui 
teknik menjahit yang aman sehingga menurunkan tingkat 
kecelakaan karyawan. 

e. Pelayanan 
 Dengan pengembangan dapat memperbaiki tata cara pelayanan 

yang lebih baik terhadap konsumen sehingga berpengaruh 
terhadap perusahaan dalam meraih keuntungan. Seperti contoh 
apabila ke bank pasti kita akan mendapatkan pelayanan yang 
sama dari karyawan satu dengan yang lain karena para karyawan 
itu telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan sehingga 
nasabah pun akan merasa senang. 

f. Karier 
 Kesempatan untuk meningkatkan karir karyawan sangat 

berpeluang besar karena keahlian dan keterampilannya semakin 
meningkat maka prestasi kerjapun baik. Sehingga prestasi kerja 
yang baik itu menjadi dasar untuk promosi para karyawan . 

g. Balas jasa 
 Dengan pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan balas 

jasa berupa gaji, upah, insentif para karyawan karena disesuaikan 
dengan prestasi kerja karyawan yang semakin baik.  

 Dari tabel di atas tampak jelas sekali perbedaan antara latihan 
dengan pendidikan. Dalam pengembangan itu ada dua yaitu latihan 
dan pendidikan. Dalam latihan pesertanya diperuntukkan untuk 
karyawan operasional yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian 
tekniknya dan keterampilan dalam pekerjaannya. Adapun metode 
latihan yang digunakan menurut Adrew F. Sikula seperti on the job, 
vestibule, demonstration and example, simulation, apprenticeship, 
classroom methods. Jangka waktu pelaksanaanya jangka pendek 
sehingga biayanya pun relatif kecil. Dalam latihan tempatnya di 
lapangan praktek dilengkapi fasilitas peralatan seperti alat-alat yang 
menunjang pekerjaannya sehingga mereka langsung 
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mempraktekannya. 

 Dalam pendidikan pesertanya diperuntukkan untuk para 
manajer atau karyawan manajerial yang bertujuan untuk 
meningkatkan keahlian manajerialnya dan menambah wawasan serta 
pengalamannya. Metode pendidikan yang digunakan menurut 
Andrew F. Sikula seperti training method atau classroom method, 
understudies, job rotationand planned progression, coaching- 
counseling, junior board of executive or mutiple management, 
commitee assigment, business games, sensitivity training, other 
development method. Pendidikan ini memakan waktu yang lama dan 
biaya yang besar. Tempat pendidikan biasanya di dalam kelas.  

 
Tabel 6.1  

Perbedaan Latihan Dengan Pendidikan 

 

Perbedaan Latihan Pendidikan 

1. Peserta 

 

2. Tujuan 

 

3. Metode 

 

4. Waktu 

 

5. Biaya  

 

6. Tempat  

Karyawan 
operasional 

 

Technical skill 

 

Metode latihan 

 

Jangka pendek 

 

Relatif kecil 

 

Lapangan praktek 

Karyawan manajerial 

 

Managerial skill 

 

Metode Pendidikan 

 

Jangka panjang 

 

Relatif besar 

 

Di dalam kelas 

Sumber: Tabel hal 83 Hasibuan 
 



140    |    Buku Daras Pengantar Bisnis 

VI.5 Pemeliharaan Sumber Daya Manusia 

 Organisasi atau perusahaan harus sangat memperhatikan aset 
perusahaannya yang berharga yaitu karyawan. Pemeliharaan Sumber 
Daya manusia sangat penting dilakukan oleh perusahaan untuk 
mendapatkan karyawan yang mempunyai dedikasi tinggi bagi 
perusahaan. Mulai dari perekrutan, seleksi sampai pada 
pengembangan tentunya itu bukan sesuatu perjalanan yang pendek 
dan biaya murah. Setelah merekrut dan menyeleksi calon pegawai 
yang terbaik serta memberikan pelatihan dan pendidikan yang baik 
pastinya para karyawan mempunyai keahlian dan keterampilan yang 
baik pula yang akan menghasilkan kinerja yang tinggi sehingga akan 
berdampak pada perusahaan untuk meraih tujuannya. 

 Dengan begitu sudah selayaknya perusahaan harus memelihara 
karyawan agar para karyawan merasa dihargai setelah mereka 
memberikan kinerja terbaiknnya. Sering kita melihat ketidakpuasan 
karyawan terhadap perusahaan sehingga karyawan akan lari atau 
berhenti bekerja atau bahkan di sabotase oleh perusahaan pesaing 
karena ketidakpuasaan karyawan oleh perusahaan. Begitu besar 
investasi yang dikeluarkan perusahaan dalam pengembangan sumber 
daya manusia akan tetapi tidak dibalas oleh para karyawan karena 
faktor pemeliharaan sumber daya manusia yang kurang dari 
perusahaan. 

 Pemeliharaan sumber daya manusia ini dalam perusahaan untuk 
meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan 
kesejahteraan karyawan, memberikan ketenangan, keamanan dan 
kesehatan karyawan. Pada akhirnya akan memberikan manfaat  yang 
sangat besar bagi perusahaan yaitu para karyawan akan merasa puas 
sehingga akan memberikan sikap dan loyalitas yang tinggi, 
bersemangat dalam bekerja, meningkatkan kedisiplinan, 
meningkatkan konsentrasi dalam bekerja,  yang tentunya 
produktivitas kerja meningkat, dengan demikian akan mencapai 
tujuan perusahaan.  

 Bentuk pemeliharaan Sumber Daya Manusia yaitu pemberian 
kompensasi dan motivasi. Kedua hal ini sangat penting diperhatikan 
oleh perusahaan karena pengaruhnya sangat besar apabila 
perusahaan kurang memperhatikannya. Setiap karyawan mempunyai 
keinginan dan kebutuhan yang berbeda, disinilah perusahaan harus 
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jeli apa yang sebenarnya diperlukan karyawan apakah dalam hal 
kompensasi atau motivasi untuk tetap memelihara tenaga kerja yang 
terbaik bagi perusahaan dalam waktu yang lama.  

1. Kompensasi 

 Kompensasi merupakan salah satu hal dalam pemeliharaan 

sumber daya manusia. Perusahaan perlu memberikan penghargaan 

yang sesuai dengan kinerja yang telah diberikan oleh karyawan. 

Departemen manajemen sumber daya manusia yang ada di 

perusahaan salah satu tugasnya yaitu menentukan program 

pemberian kompensasi para karyawannya secara adil dan wajar, ini 

merupakan sesuatu yang vital bagi departemen sumber daya 

manusia. Karena kompensasi karyawan mempengaruhi produktivitas 

kerja karyawan serta keloyalitasan karyawan terhadap perusahaan. 

 Kompensasi sangat penting bagi karyawan itu sendiri karena 

besar kecilnya kompensasi merupakan perwujudan atau besaran nilai 

pekerjaan karyawan itu sendiri. Sebaliknya besar kecilnya 

kompensasi akan mempengaruhi produktivitas kerja, prestasi kerja, 

semangat kerja dan kepuasan kerja karyawan. Apabila kompensasi 

diberikan secara tepat dan benar para karyawan akan memperoleh 

kepuasan kerja dan semangat kerja yang tinggi sehingga dapat 

mencapai tujuan-tujuan organisasi. Apabila kompensasi itu diberikan 

tidak sesuai atau kurang tepat maka tidak mungkin akan 

bersemangat dalam bekerja sehingga menurunkan prestasi kerja, 

kurang disiplin dan kepuasan kerja karyawan pun akan menurun. 

 Pengertian kompensasi yaitu suatu imbalan atau balas jasa 

berupa materi maupun non materi yang diberikan perusahaan 

terhadap karyawan atas prestasi kerja karyawan. Kompensasi 

berbentuk materi dan non materi dimana: kompensasi berbentuk 

materi suatu imbalan atau balas jasa berupa gaji, upah, insentif, bonus 

dan berbagai tunjangan-tunjangan yang akan diterima karyawan 

sesuai dengan prestasi kerjanya. Kompensasi berbentuk non materi 

berupa imbalan yang bukan secara finansial akan tetapi lebih kepada 

kepuasan bekerja yang diberikan dari lingkungan tempat bekerja baik 

secara fisik atau psikologis. 
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VI.6 Motivasi Pegawai Dalam Organisasi 

 Salah satu sasaran penting dalam rangka manajemen sumber 
daya manusia dalam suatu organisasi adalah pengelolaan 
sumberdaya manusia yang memperlakukan manusia sesuai dengan 
norma-norma yang berlaku akan memberikan rasa keadilan kepada 
manusia yang terlibat. Perlakuan manusiawi akan memberikan 
motivasi yang kuat kepada karyawan untuk memajukan perusahaan. 
Rasa memiliki perusahaanpun meningkat sehingga motivasi yang 
kuat akan dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawannya. 
Oleh karena itu perusahaan memberikan penghargaan sebagai balas 
jasa atas kontribusi karyawan kepada organisasi. Perusahaan harus 
berusaha untuk memotivasi dan memuaskan kebutuhan karyawan. 

 Kita sadari bahwa keberhasilan pengelolaan organisasi sangat 
ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan sumberdaya manusia 
tersebut. Disinilah sangat penting untuk disadari oleh setiap 
pimpinan dalam suatu organisasi, adanya teknik-teknik untuk 
memelihara prestasi dan kepuasan kerja karyawan, antara lain adalah 
memberikan motivasi (dorongan) kepada bawahannya agar dapat 
melaksanakan tugas mereka sesuai aturan dan pengarahan. Karena 
itulah pengetahuan tentang motivasi perlu diketahui dan dimiliki 
sebaik-baiknya oleh setiap pimpinan perusahaan. 

 Motivasi digunakan oleh pemimpin untuk memahami apa saja 
yang mendorong karyawan untuk melakukan suatu tindakan apa 
yang mempengaruhi pilihan tindakan mereka dan mengapa mereka 
terus menerus melakukan tindakan tersebut. Motivasi yang menjadi 
pendorong seseorang untuk melakukan perilaku pemenuhan 
kebutuhan. Yang nantinya akan mempengaruhi motivasi kerja 
karyawan. maka sangatlah strategis jika pengembangan kinerja 
individual karyawan dimulai dari peningkatan motivasi kerja 
karyawan dan perusahaan merupakan dua hal yang tidak bisa 
dipisahkan. Karyawan memegang peran utama dalam menjalankan 
roda kehidupan perusahaan. Apabila karyawan memiliki 
produktivitas dan motivasi kerja yang tinggi, maka laju roda pun 
akan berjalan kencang, yang akhirnya akan menghasilkan kinerja dan 
pencapaian yang baik bagi perusahaan.  

 Menurut Hasibuan, untuk memotivasi karyawan, manajer harus 
mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan karyawan. Orang 
mau bekerja adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan, baik 
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kebutuhan yang disadari (conscious needs) maupun kebutuhan yang 
tidak disadari (unconscious needs), berbentuk materi atau nonmateri, 
kebutuhan fisik maupun rohani. Motivasi adalah pemberian daya 
penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka 
mau bekerjasama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya 
upayanya untuk mencapai kepuasan. Motif adalah suatu perangsang 
keinginan (want) dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang. 
Setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

 Perbedaan pengertian keinnginan (want) dan kebutuhan (needs) 

adalah keinginan (want) dari setiap orang berbeda karena 

dipengaruhi oleh selera, latar belakang, dan lingkunganya, sedangkan 

kebutuhan (needs) semua orang adalah sama. Misalnya semua orang 

butuh makan (needs), tetapi jenis makanan yang diinginkannya (want) 

tidak selalu sama tergantung pada selera masing-masing individu. 

Hal inilah yang menyulitkan manajer untuk memberikan alat 

motivasi yang tepat bagi setiap individu bawahannya. Manajer dalam 

memotivasi karyawan hanya berdasarkan atas perkiraan-perkiraan 

saja dan berpedoman kepada kebutuhan-kebutuhan manusia saja. 

 

Gambar 6.8 

Konsep Motif Dan Motivasi 

 

 

Sumber: Hasibuan, 2009, p. 144 
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Gambar 6.9 
 

Proses Motivasi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Hasibuan, 2009, p. 151. 

 

Keterangan: 

1. Perangsang berbentuk materiil atau nonmaterial yang tercipta 
oleh internal (keinginan) maupun eksternal yang dilakukan oleh 
manajer. 

2. Rangsangan yang menciptakan keinginan (want) dan 
mempengaruhi perilaku seseorang (individu) 

3. Keinginan menjadi daya penggerak dan kemauan bekerja 
seseorang (individu) 

4. Kemauan bekerja menghasilkan pemenuhan kebutuhan dan 
kepuasan seseorang 

5. Kebutuhan dan kepuasan mendorong menciptakan perangsang 
selanjutnya dan seterusnya, jadi merupakan siklus.  

 Jadi menurut model sumber daya manusia, untuk memotivasi 
bawahan dilakukan  dengan memberikan  tanggung jawab  dan 
kesempatan yang luas bagi  mereka untuk mengambil  
keputusan/kebijaksanaan dalam menyelesaikan pekerjaannya. 
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Motivasi moral/gairah bekerja seseorang akan meningkat, jika 
kepada mereka diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk 
membuktikan kemampuannya. 

 

Latihan 

1. Apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? 
 

Ringkasan 

1. Sumber daya manusia ini paling menentukan dibandingkan 
dengan mesin atau bagian  lainnya yang ada dalam sistem bisnis. 
Sumber daya manusia ini merupakan perencana, pelaku dan 
penentu tujuan organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia 
maka segala aktivitas perusahaan akan berhenti. 

2. MSDM adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan 
peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 
terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

3. Tujuan MSDM: tujuan kemasyarakatan/sosial, tujuan 
organisasional, tujuan fungsional dan tujuan pribadi. 

4. Fungsi-fungsi MSDM: Perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, 
kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan 
pemberhentian. 

5. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk menentukan 
keterampilan, tugas dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk 
menjalankan pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi. 
Analisis pekerjaan merupakan teknik sumber daya manusia yang 
mendasar dan menyeluruh serta merupakan titik awal bagi 
aktivitas-aktivitas sumber daya manusia lainnya. 

6. Pengertian dari perencanaan Sumber Daya Manusia adalah 
proses sistematis untuk mencocokan pasokan karyawan internal 
dan eksternal dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang 
diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu 
tertentu. 

7. Perekrutan merupakan proses menarik orang-orang pada waktu 
yang tepat, dalam jumlah yang cukup, dan dengan persyaratan 
yang layak, untuk melamar kerja dalam organisasi.  
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8. Seleksi adalah proses memilih dari sekelompok pelamar, orang 
yang paling sesuai untuk menempati posisi tertentu dan untuk 
organisasi. 

9. Menurut Jan Bella bahwa pendidikan dan latihan sama dengan 
pengembangan yaitu merupakan proses peningkatan 
keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial. Pendidikan 
berorientasi pada teori, dilakukan dalam kelas, berlangsung lama, 
dan biasanya menjawab why. Latihan berorientasi pada praktek, 
dilakukan di lapangan, berlangsung singkat, dan biasanya 
menjawab how.  

10. Pengertian kompensasi yaitu suatu imbalan atau balas jasa 
berupa materi maupun non materi yang diberikan perusahaan 
terhadap karyawan atas prestasi kerja karyawan. 

11. Menurut Hasibuan, untuk memotivasi karyawan, manajer harus 
mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan karyawan. 

 

Tes Formatif 

Pilihlah jawaban yang benar: 
1. Apa yang menjadi unsur manajemen sumber daya manusia di 

dalam perusahaan? 
a. Mesin 
b. Bahan baku 
c. Tenaga kerja 
d. Modal 

2. Sasaran (target) formal organisasi yang dibuat untuk membantu 
organisasi mencapai tujuannya merupakan tujuan msdm: 
a. Tujuan kemasyarakatan/sosial 
b. Tujuan organisasional 
c. Tujuan fungsional 
d. Tujuan pribadi 

3. Proses menarik orang-orang pada waktu yang tepat, dalam 
jumlah yang cukup, dan dengan persyaratan yang layak, untuk 
melamar kerja dalam organisasi. Pengertian dari: 
a. Analisis pekerjaan 
b. Perencanaan SDM 
c. Perekrutan 
d. Seleksi 
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4. Kompensasi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: 
a. Finansial dan Nonfinansial 
b. Material dan Nonmaterial 
c. Langsung dan tidak langsung 
d. Gaji dan tunjangan 

5. Seorang manajer memberikan motivasi kepada bawahannya 
dengan memberikan bonus tambahan berupa uang. Termasuk 
perangsang berbentuk: 
a. Material 
b. Non material 
c. Nonfinansial 
d. Tidak langsung  
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B A B 

VII 
PENGELOLAAN 
PRODUKSI DAN 
INFORMASI 

VII. BAB VII PENGELOLAAN PRODUKSI DAN INFORMASI 

 

 

A. Gambaran Singkat Materi Mata Kuliah 

 Pada materi ini, mahasiswa akan mempelajari pengelolaan 
produksi dan informasi. Materi kuliah yang diberikan adalah konsep 
manajemen operasi dan produksi. Dalam memahami manajemen 
operasi dan produksi, maka pemahaman dimulai dengan pengertian 
produksi dan konsep barang dan jasa. Setelah itu, mahasiswa 
diharapkan dapat menjelaskan proses produksi dan kaitannya peran 
manajer operasi dalam produksi. Pemahaman akan  proses 
transformasi dalam produksi menjadi penting dan diikuti dengan 
materi perencananaan serta pengendalian produksi. Terakhir, materi 
tentang produksi dan informasi akan ditutup dengan konsep sistem 
informasi manajemen. 

B. Pedoman Mempelajari Materi 

 Dalam mempelajari materi, mahasiswa dianjurkan untuk 
mempelajari dan memperhatikan pokok-pokok penting yang 
berkaitan dengan produksi dan informasi serta mengulas kembali 
materi dengan mengerjakan latihan dan tes formatif yang ada.  

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Mampu menjelaskan konsep manajemen operasi 

2. Mampu menjelaskan pengertian produksi 

3. Mampu membedakan konsep barang dan jasa 

4. Mampu memahami proses produksi 

5. Mampu membedakan produksi pada organisasi barang dan jasa 

6. Mampu menjelaskan proses transformasi dalam produksi 



150    |    Buku Daras Pengantar Bisnis 

7. Mampu menyebutkan peran manajer operasi 

8. Mampu menjelaskan perencanaan produksi 

9. Mampu menjelaskan pengendalian produksi 

10. Mampu menjelaskan sistem informasi manajemen di perusahaan 

D. Materi Perkuliahan 

 Organisasi atau perusahaan merupakan sebuah sistem dengan 
perangat subsistem yang terkait dan berinteraksi ke arah tercapainya 
suatu tujuan organisasi. Salah satu hal yang menadi perhatian bagi 
organisasi adalah bagaimana manajer dalam perusahaan menangani 
proses produksi barang ataupun proses produksi jasa. Operasional 
perusahaan berkaitan dengan produksi dan informasi. Manajemen 
operasional atau manajemen produksi dikategorikan sebagai bagian 
dari fungsi pengawasan karena penekanannya adalah pengaturan 
proses produksi yang penting bagi pencapaian tujuan organisasi 
(Bartol and Martin, 1994).  

 Pada umumnya, penggunaan istilah produksi dan manufaktur 
dinilai menjadi hal yang sama. Akan tetapi, kedua istilah adalah hal 
yang berbeda. Produksi mencakup industri manufaktur dan industri 
non-manufaktur (Boone). Misalnya: perusahaan yang terlibat dalam 
produksi perikanan. Perusahaan tersebut tetap harus menyediakan 
barang yang dihasikan lewat produksi berupa proses manufaktur 
berupa pengalengan dan proses non manufaktur berupa pengiriman 
barang.  Oleh karena itu, istilah produksi dapat digantikan dengan 
istilah operasi yang mempunyai kurang kedekatan konotasi dengan 
manufaktur (Bartol and Martin, 1994). 

 Dalam penjelasan yang sederhana, operasional dapat dikaitkan 
dengan cara sebuah organisasi mengtransformasikan input atau 
masukan menjadi keluaran atau output. Input atau masukan dapat 
berupa sumber daya manusia dan sumber daya non manusia berupa 
persediaan bahan hingga peralatan. Sedangkan output atau keluaran 
dapat berupa barang jadi ataupun jasa ke konsumen.  

 Pelaksanaan operasional sangat rumit karena mencakup lebih 
dari sekedar kegiatan sehari-hari tetapi juga merupakan kegiatan 
sepanjang tahun dalam pencapaian tujuan. Operasional merupakan 
suatu proses yang cakupannya menyajikan mutu kehidupan kerja, 
efisiensi dan efektivitas perusahaan. Dengan demikian, operasi dan 
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produksi menjadi salah satu area yang harus diperhatikan dalam 
aktivitas-aktivitas perusahaan. 

 Untuk membahas lebih mendalam, pertama bahasan akan 
disajikan tentang produksi dalam barang dan jasa. Pembahasan akan 
berlanjut ke proses produksi dan peran manajer produksi dan semua 
yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan sistem informasi 
manajemen. 

VII.1 Produksi: Barang Dan Jasa 

 Dalam ekonomi, perusahaan mempunyai peranan sebagai 
produsen barang dan jasa. Dengan kata lain, perusahaan mempunyai 
peranan dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasa yang 
diiinginkan atau dibutuhkan oleh masyarakat dan mendapatkan 
keuntungan sebagai imbalannya. Dengan menyediakan barang dan 
jasa bagi masyarakat, perusahaan menjalankan komitmen fungsinya 
secara utuh. Kesimpulannya, perusahaan memberikan kepuasan 
terhadap keinginan akan suatu produk baik barang atau jasa yang 
disebut dengan istilah utilitas (utility) oleh para ekonomis.  

 Para pelaku bisnis dapat menciptakan atau mengembangkan 4 
jenis dasar dari utilitas dari proses produksi. Jenis-jenis dasar itu 
adalah (Griffin dan Ebert, 2007) 

1. Utilitas waktu (time utility) 

Utilitas waktu adalah kepuasan yang tercipta ketika produk 
yang dibuat tersedia pada saat konsumen menginginkannya. 
Ketika produksi perusahaan menyediakan produk pada saat 
yang bersamaan dengan waktu konsumen menginginkannya, 
maka produksi itu menciptakan utilitas waktu. Contoh: ketika 
perusahaan memproduksi sarung dan baju koko ketika 
konsumen menginginkan perlengkapan shalat pada permulaan 
bulan Ramadan dan Syawal. 

2. Utilitas tempat (place utility) 

Utilitas tempat adalah kepuasan yang tercipta ketika produk 
yang dibuat tersedia pada tempat yang konsumen yang 
menginginkannya berada. Ketika produksi perusahaan 
memproduksi dan memasarkan produk sehingga produk 
tersedia pada lokasi dimana konsumen yang menginginkannya 
berada maka produksi itu menciptakan utilitas tempat. Contoh: 
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department store lokal menyediakan kopiah dan sarung tenun 
tradisional yang merupakan simbol masyarakat lokal.  

3. Utilitas kepemilikan (ownership or possession utility) 

Utilitas kepemilikan merupakan kepuasan yang diciptakan 
dengan kepemilikan akan produk. Produksi menyediakan 
produk yang dapat memberikan rasa senang kepada konsumen 
ketika konsumen memilikinya, produksi itu menciptakan utilitas 
kepemilikan. Contoh: ketika konsumen merasa senang memiliki 
sajadah baru sebagai perlengkapan shalat. 

4. Utilitas bentuk (form utility) 

Utilitas bentuk adalah kepuasan yang tercipta ketika melalui 
proses konversi dari bahan mentah menjadi barang jadi. Produksi 
mengubah bahan mentah (raw materials) menjadi barang jadi 
(finished goods), maka produksi menciptakan utilitas bentuk. 
Contoh: proses penenunan dari benang menjadi sarung.  

Pemasaran dan operasional perusahaan menghasilkan 
utilitas waktu, tempat, kepemilikan dan bentuk dengan 
menawarkan produk ke konsumen melalui proses konversi dari 
bahan mentah menjadi barang jadi pada saat dan tempat yang 
tepat dan nyaman untuk membeli. Produksi menggunakan 
sumer daya termasuk pekerja dan mesin untuk mengubah bahan 
mentah menjadi barang jadi. Proses konversi dapat membuat 
perubahan dalam bahan mentah ataupun hanya 
mengkombinasikan beberapa bagian dari barang jadi menjadi 
suatu produk yang baru. Tugas manajemen produksi dan operasi 
dalam perusahaan adalah untuk mengawasi proses produksi 
dengan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya non 
manusia seperti mesin dalam proses konversi material dan 
sumber daya menjadi barang jadi dan jasa.  

Walaupun proses produksi menghasilkan 2 jenis barang 
yaitu barang yang terlihat atau tangible goods seperti mobil 
ataupun barang yang tak terlihat atau intangible goods seperti jasa 
pelayanan tv berlangganan, proses produksi tetap melibatkan 
proses transformasi dari bahan mentah menjadi barang jadi. 
Kedua jenis proses produksi baik produksi barang ataupun jasa 
menciptakan utilitas bagi konsumen. 
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Gambar 7.1 

RANGKAIAN KESATUAN PRODUKSI DI PERUSAHAAN 

 

 

 

 

 

Sumber: Bartol and Martin, 1994 

 

Dalam dunia bisnis, banyak perusahaan yang menyediakan 
baik barang dan jasa seperti contoh diatas, tetapi bukanlah tidak 
mungkin dalam dunia bisnis, perusahaan yang utamanya hanya 
memproduksi barang ataupun hanya utamanya memproduksi 
jasa. Salah satu cara untuk mengklasifikasi organisasi adalah 
melalui tingkatan pelayanan yang disediakan untuk mengukur 
presentase dari waktu proses produksi yang dihabiskan untuk 
mengadakan kontak lansung dengan konsumen (Bartol and 
Martin, 1994). Organisasi yang utamanya memproduksi barang 
yang dapat terlihat(tangible goods) atau yang disebut organisasi 
manufaktur akan sama sekali tidak mempunyai kontak dengan 
konsumen yang dituju. Sedangkan organisasi jasa atau non 
manufaktur akan memiliki kontak penuh dengan konsumen yang 
dituju dalam memberikan jasa yang berbentuk barang tak terlihat 
(intangible goods).  

Terlepas dari perbedaan yang ada antara organisasi 
manufaktur dan organisasi jasa, departemen operasi dan 
produksi yang dipimpin oleh manajer produksi harus 
memperhatikan tentang produktivitas. Produktivitas adalah 
konsep efisiensi yang dirumuskan dengan ratio output terhadap 
input dalam proses produktif (Bartol and Martin, 1994). Setiap 
organisasi memiliki keterkaitan dengan efisiensi dan efektivitas 
dalam pengukuran kinerja organisasi. Efisiensi adalah ukuran 
penggunaan sumber daya atau input dalam menghasilkan 
output, sedangkan efektivitas adalah ukuran sejauhmana kinerja 
organisasi dapat mencapai tujuan organisasi (Bartol and Martin, 
1994). 
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Produktivitas dapat membantu manajer untuk mengikuti 

jejak perkembangan terhadap efisiensi penggunaan sumber daya 

dalam memproduksi barang dan jasa. Produktivitas dapat diukur 

untuk keseluruhan proses produksi ataupun dapat untuk 

mengukur produktivitas dari sebahagian faktor yang digunakan 

oleh perusahaan.  

 

Rumus produktivitas dapat dilihat di bawah ini: 

 

 

output (baik barang atau jasa 

 

 

 

 Sumber: Bartol and Martin, 1994 

Dalam produksi, perusahaan akan sebaik-baiknya 

menghasilkan produktivitas yang baik sehingga dapat 

memberikan manfaat atau kegunaan bagi konsumen dan 

memberikan keuntungan bagi perusahaan. Utilitas dari produk 

baik barang atau jasa yang dihasilkan akan memberikan manfaat 

yang berguna bagi konsumennya. Keridhaan dari Allah SWT 

akan bersama dengan orang yang berada dalam perbuatan yang 

baik. Sesuai dengan surat Al-Ankaabut ayat 69 yaitu: 

 

                         

 

Terjemahannya: 

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, 
benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan 
Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat 
baik.” 

                    output (baik barang atau jasa) 

Produktivitas =  

               sumber daya manusia+modal+energy+teknologi+material 

                                                          (input) 
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Dalam a yat diatas, jika perusahaan memproduksi barang 

atau jasa yang memberikan kegunaan yang positif dan 

bermanfaat bagi konsumennya, maka perusahaan akan diridhai 

dalam menjalankan bisnisnya.  

VII.2 Proses Produksi  

 Baik organisasi manufaktur ataupun organisasi jasa memerlukan 
manajer yang dapat mengontrol proses produksi. Manajer yang 
mengontrol proses dimana barang atau jasa diproduksi adalah 
manajer produksi. Proses produksi sendiri merupakan suatu set dari 
metode dan teknologi yang digunakan dalam produksi. Proses 
produksi untuk barang akan berbeda dengan proses produksi untuk 
jasa. Organisasi barang mentransformasi bahan mentah menjadi 
barang yang terlihat. Sedangkan organisasi jasa mengubah input 
menjadi barang yang tak terlihat bagi konsumen. 

 

Gambar 7.2 

PROSES MANAJEMEN OPERASIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptasi dari: Griffin dan Ebert, 2007, Stoner and Freeman, 1992 
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 Pada organisasi barang atau manufaktur, barang yang terlihat 
dapat disimpan dan konsumen tidak perlu hadir pada saat proses 
transormasi berlansung. Dengan demikian, manufaktur dapat 
dilakukan pada lokasi tertentu dan produk akan dikirim ke 
konsumen. Manufaktur dapat melakukan pertimbangan akan 
kapasitas sehingga kapasitas yang mungkin terbuang dapat dihindari 
dengan langkah antisipasi dalam penjualan di masa depan. 
Organisasi manufaktur dapat mengontrol kapan dan bagaimana 
operasi dilakukan sehingga produktivitas dapat dimaksimalkan. 

 Organisasi jasa beroperasi tidak seperti organisasi manufaktur. 
Organisasi jasa tidak dapat menggunakan kapasitas yang tersedia 
atau tidak terpakai untuk memproduksi produk yang dapat disimpan 
dalam persediaan (Bartol and Martin, 1994). Organisasi jasa juga 
harus beroperasi dekat secara geografis dengan konsumen yang akan 
dilayani karena jasa tidak dapat disimpan dan dikirim. Aktivitas 
organisasi jasa tergantung kepada volume konsumen dan kebutuhan 
konsumen yang sulit ditentukan sepenuhnya di awal sebelum 
bertemu konsumen. Dengan kata lain, proses transformasi harus 
dilakukan bersama dengan konsumen dan output dapat dirasakan 
secara lansung oleh konsumen. 

 Proses manajemen operasi melibatkan manajer operasi, proses 
produksi dan umpan balik. Manajer produksi seperti manajer dalam 
bagian atau departemen lainnya dalam perusahan mempunyai tugas 
untuk melaksanakan fungsi-fungsi dalam manajemen. Fungsi yang 
pertama adalah perencanaan. Semua perencanaan baik perencanaan 
kapasitas, fasilitas dan kualitas dalam produksi dilakukan oleh 
manajer operasi. Setelah perencanaan selesai, maka manajer harus 
melanjutkan tugas manajerialnya dalam mengelola dan 
menjadwalkan produksi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. 
Penjadwalan menjadi penting bagi produksi karena berkaitan dengan 
ketersediaan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan barang atau 
jasa. Fungsi terakhir yang perlu dilakukan oleh manajer adalah 
pengendalian produksi. Dalam pengendalian produksi, manajer perlu 
melakukan tugas kontrol atas proses produksi dan memastikan 
proses produksi berjalan sesuai dengan rencana sehingga tujuan 
produksi dapat dicapai. Penggunaan teknologi baik berkaitan dengan 
peralatan ataupun pengendalian sangat berperan bagi perusahaan 
untuk memiliki daya saing yang tinggi di industri.  
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 Dalam proses transformasi input menjadi barang dan jasa pada 
gambar 7.2, manajemen operasi menggunakan beberapa elemen-
elemen utama. Elemen-elemen tersebut adalah (Bartol and Martin, 
1994) 

1.    Strategi operasi 

Strategi operasi merupakan peran yang dimainkan oleh 
manajemen operasi  dalam melakukan formulasi dan 
implementasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam 
organisasi manufaktur, strategi operasi utamanya dilakukan 
oleh manajer tingkat atas untuk memastikan adanya keutuhan 
pelaksanaan strategi oleh departemen operasi. Akan tetapi, 
manajer tingkat atas akan membatasi keterlibatannya dalam 
area operasi. 

2.  Sistem operasi 

Manajemen operasi juga meliputi berbagai sistem operasi, 
metode yang sering digunakan untuk mencapai efektivitas dan 
efisiensi dalam operasi manufaktur dan jasa. Sistem operasi 
yang paling sering digunakan dalam manajemen operasi adalah 
perkiraan (forecasting), perencanaan kapasitas, perencanaan 
produksi agregat, penjadwalan, perencanaan material yang 
dibutuhkan (material requirement planning), dan pembelian. 
Perkiraan   (forecasting), perencanaan kapasitas, perencanaan 
produksi agregat, dan penjadwalan termasuk dalam 
perencanaan produksi. Sedangkan perencanaan material yang 
dibutuhkan (material requirement planning) dan penjualan 
termasuk dalam pengendalian produksi atau operasi. 

3. Fasilitas 

  Fasilitas sangat berhubungan dengan perencanaan 
kapasitas. Fasilitas meliputi tanah, gedung, peralatan dan input 
fisik lainnya yang dibutuhkan secara substansial dalam 
menentuka kapasitas produktif, waktu untuk merubah dan 
investasi yang signifikan akan modal. Hal yang berkaitan dengan 
fasilitas membuat manajer fokus secara intensif akan keputusan 
ekspansi atau melakukan kontrak, lokasi fasilitas dan tata letak 
fasilitas. Tata letak fasilitas dapat dilakukan dengan 
menggunakan tipe tata letak proses, tata letak produk, tata letak 
orientasi konsumen atau tata letak posisi tetap.  
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4. Proses teknologi 

Proses teknologi merupakan penggunaan teknologi dalam 
melakukan transformasi dari input menjadi output berupa 
barang atau jasa. Proses teknologi meliputi alat, metode, 
prosedur, peralatan dan langkah yang ada dalam proses 
produksi. Pada masa kini, proses teknologi merupakan salah satu 
faktor yang berperan dalam berkompetisi. Hal ini dikarenakan 
prospek penggunaan teknologi yang canggih dalam 
memproduksi barang dan jasa sudah dilengkapi dengan software 
komputer yang muktahir, mesin pengontrol terkomputerisasi dan 
bahkan robot. Salah satu teknologi yang digunakan oleh 
perusahaan dalam memproduksi adalah computer integrated 
manufacturing (CIM). CIM membantu perusahaan dalam 
mengendalikan fungsi-fungsi dalam proses produksi yang telah 
terintegrasi dengan sistem komputerisasi. 

VII.3 Perencanaan Produksi 

 Seperti tahapan manajemen di area lain, produksi juga 
memerlukan pembuatan rencana produksi. Perencanaan produksi 
sebaiknya dimulai dengan perkiraan dan diikuti oleh perencanaan 
kapasitas, perencanaan produksi agregat, dan penjadwalan. Perkiraan 
(forecasting) merupakan proses dari pembuatan prediksi akan 
perubahan kondisi dan kegiatan di masa mendatang yang dapat 
mempengaruhi bisnis secara signifikan (Bartol and Martin, 1994). 
Dalam peramalan, perusahaan akan merancang kegiata produksi 
dengan cara menentukan jumlah produk yang dibutuhkan oleh 
konsumen di pasar. Untuk melaksanakan langkah peramalan, maka 
diperlukan kegiatan-kegiatan berikut ini (Sukirno, et.al, 2011): 

a. Mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan para pelanggan 
b. Memonitor persepsi konsumen dan pelanggan  
c. Melakukan riset mengenai besarnya pasar dan persaingan yang 

dihadapi dalam pasaran tersebut 
d. Apabila diperlukan, perusahaan dapat menggunakan jasa 

konsultan untuk melihat prospek perusahaan dalam memasarkan 
barang dan jasa. 

e. Mengetahui kondisi perekonomian masa kini, masa depan serta 
tingkat persaingan yang akan dihadapi 
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 Setelah melaksanakan peramalan, perusahaan akan melanjutkan 
aktivitas di departemen produksi yaitu mengadakan perencanaan 
yang pada umumnya terbagi atas tiga jenis perencanaan yaitu: 
(Griffin dan Ebert, 2007 dan Bartol and Martin, 1994) 

 

1. Perencanaan kapasitas (capacity planning).   

Perencanaan kapasitas merupakan proses penentuan sumber 
daya manusia, mesin dan sumber daya fisik utama lainnya yang 
dibutuhkan untuk memenuhi tujuan produksi perusahaan.  
Selanjutnya, bagian dari perencanaan lainnya yaitu perencanaan 
produksi agregat (agregate production planning) dilaksanakan. 
Perencanaan produksi agregat merupakan perencanaan yang 
dilakukan untuk menyesuaikan persediaan barang dan jasa yang 
diminta dalam 1 tahun.  

2. Perencanaan fasilitas 

Lokasi dan tata ruang fasilitas sangat mempengaruhi biaya 
produksi dan fleksibilitas, perencanaan fasilitas menjadi salah 
satu hal penting bagi produksi perusahaan. Seperti telah dibahas 
pada elemen-elemen dalam proses transformasi produksi, tata 
letak terbagi atas empat tipe yaitu tata letak proses, tata letak 
produk, tata letak orientasi konsumen dan tata letak posisi tetap.  

Tata letak proses merupakan cara mengelola aktivitas 
produksi seperti peralatan dan sumber daya manusia dengan 
dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Tata letak proses sangat 
cocok dengan perusahaan yang berspesialisasi pada pekerjaan 
tertentu seperti laundry. Perusahaan dengan spesialisasi 
pekerjaan tertentu mengerjakan pekerjaan untuk konsumen yang 
berbeda kebutuhan.  

Gambar 7.3 

Contoh Tata Letak Proses 
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 Tata letak produk menggunakan cara pengelolaan aktivitas 
produksi dimana sumber daya yang akan diproses dipindahkan 
pada langkah yang berurutan, tetap dan lancar untuk menjadi 
barang jadi. Tata letak produk digunakan dalam produksi 
dengan proses berkelanjutan. Peralatan dan sumber daya ditata 
untuk memproduksi satu tipe barang dan di atur sesuai dengan 
kebutuhan produksi akan barang tersebut. Biasanya, tata letak 
produk menggunakan jalur perakitan (assembly line) dimana 
proses produksi bergerak di pabrik dengan menggunakan ban 
berjalan (conveyer belt) atau peralatan lain seperti garis lurus. 

 

Gambar 7.3 

Contoh Tata Letak Produk 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.4 

Contoh Tata Letak Posisi Tetap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: digilib.ittelkom.ac.id 
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 Tata letak posisi tetap merupakan cara mengelola aktivitas 
produksi dengan membawa sumber daya manusia, material dan 
peralatan ke lokasi dimana pekerjaan dilakukan. Tata letak posisi 
tetap merupakan tipe tata ruang yang paling mudah dan paling 
efisien. 

 Tata letak orientasi konsumen merupakan tipe tata ruang 
yang paling sering digunakan dalam organisasi jasa 
dibandingkan organisasi barang. Dalam tata letak orientasi 
konsumen, peralatan dan sumber daya manusia diatur untuk 
meningkatkan interaksi antara konsumen dan jasa yang 
ditawarkan oleh perusahaan.  

3. Perencanaan kualitas 

Setelah fasilitas selesai direncanakan, maka manajer harus 
memperhatikan kualitas dari produk yang merupakan salah satu 
tujuan dari produksi. Untuk mengukur kualitas akan barang atau 
jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, maka perusahaan perlu 
untuk membuat standar kualitas. Standar kualitas akan 
memastikan bahwa perusahaan fokus terhadap manajemen 
kualitas dan pejaminan mutu. Untuk memenuhi standar kualitas 
yang tinggi, manajer perlu untuk merencanakan secara mendetail 
tentang peralatan, fasilitas, tata ruang, lokasi dan sumber daya 
manusia.  

Reputasi yang didapat perusahaan dengan produk 

berkualitas tinggi menjadi jaminan bagi konsumen dengan biaya 

yang rendah bagi perusahaan. Selanjutnya, para pegawai 

perusahaan mendapat keamanan pekerjaan (job security) dan para 

pemegang saham dengan profit yang tinggi. Kemanan pekerjaan 

didapat dari keberhasilan perusahaan dalam persaingan yang 

dihadapi di dunia bisnis dan menjadi pemenang di industri.  

Ketika perencanaan selesai, perencanaan  akan diteruskan 

dengan penjadwalan dengan menggunakan jadwal produksi 

master (master production schedule/ MRP). Jadwal produksi master 

menerjemahkan perencanaan agregat ke dalam rencana produksi 

formal untuk mencakup produk tertentu untuk diproduksi atau 

jasa untuk ditawarkan dan kebutuhan kapasitas pada kurun 

waktu tertentu (Bartol and Martin, 1994).  
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Untuk memastikan operasi berjalan lancar, maka 
perencanaan material yang dibutuhkan atau MRP dibuat. MRP 
merupakan sistem persediaan berbasis komputer yang membuat 
kebutuhan material untuk produksi barang dan jasa dalam 
jadwal master dan melakukan initiatif untuk beraksi untuk 
meminta material ketika dibutuhkan. Setelah MRP selesai, maka 
pembelian akan dilakukan sebagai proses perolehan material 
yang diperlukan dalam operasi. 

Dalam pelaksanaan penjadwalan, perusahaan dapat 
menggunakan diagram berikut ini (Sukirno, et.al, 2011): 
a. Diagram Gantt   

Diagram gantt merupakan salah satu alat untuk penjadwalan 
kegiatan produksi. Gantt ditemukan pada awal abad ke 20 
dan dikembangkan oleh Henry L Gantt. Diagram gantt 
merupakan tabel yang menunjukkan kerja-kerja yang akan 
dilakukan, periode pelaksanaan dari setiap pekerjaan yang 
akan dilakukan 

b. Diagram PERT  

Diagram PERT atau program evaluaton and review technique 
merupakan diagram utnuk pekerjaan yang lebih rumit. 
Diagram PERT digunakan untuk menjadwal pekerjaaan dan 
menyusun program kegiatan produksi. Dalam PERT, 
manajer juga perlu menentukan durasi kegiatan yang 
diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan.  

VII.4 Pengendalian Produksi 

Jika tahapan perencanaan telah selesai, maka manajer 
operasi melanjutkan produksi dengan melaksanakan proses 
produksi sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah dibuat. 
Ketika rencana telah dilaksanakan dan jadwal telah diikutim 
maka manajer masih harus melakukan fungsi manajerialnya 
yaitu pengendalian. Pengendalian pada dasarnya dilakukan 
agar proses produksi dilaksanakan sesuai dengan rencana dan 
jadwal yang telah ditentukan. Pengendalian produksi meminta 
para manajer produksi untuk memonitor kinerja produksi dan 
membandingkan hasil dengan rencana dan jadwal. Jika hasil 
produksi tidak sesuai dengan standar dalam rencana dan 
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pelaksanaan tidak sesuai jadwal, maka manajer produksi 
disarankan mengambil langkah koreksi. 

Dalam tahapan pengendalian, ada tahapan tindak lanjut atau 
follow up. Pada langkah tindak lanjut, manajer produksi mengecek 
untuk memastikan bahwa keputusan dalam produksi telah 
dilaksanakan (Griffin dan Ebert, 2007). Tindak lanjut merupakan 
bagian penting dan tidak mempunyaii akhir dalam pengendalian 
produksi.  

Untuk memastikan tujuan produksi dicapai dalam kualitas 
dan kuantitas, maka manajer produksi perlu untuk 
memperhatikan manajemen material. Manajemen material 
(materials management) adalah perencanaan, pengorganisasian dan 
pengendalian arus material dari rancangan hingga distribusi dari 
barang jadi (Griffin).  Dalam pelaksanaan manajemen material, 
perusahaan sebaiknya mengembangkan suatu standar dalam 
material dan komponen yang akan digunakan dalam proses 
produksi. standarisasi digunakan dengan tujuan agar komponen 
seragam dan standar untuk mencapai kualitas produk yang 
diinginkan.  

Setelah rancangan produk selesai, manajemen material 
membeli material yang dibutuhkan dan memonitor proses 
produksi melalui tahapan distribusi barang jadi. Manajemen 
material meliputi transportasi, pegudangan, pembelian serta 
pengendalian produksi dan persediaan. Perusahaan perlu 
memikirkan transportasi yaitu bagaimana cara sumber daya 
dibawa ke perusahaan dan barang jadi diantar ke pembeli. 
Setelah sumber daya tersedia dan barang jadi telah ada, 
perusahaan perlu mempertimbangkan pegudangan yang 
meliputi penyimpanan sumber daya dan barang jadi. Pada 
akhirnya, perusahaan melakukan pembelian dan melakukan 
kontrol atas produksi dan persediaan. 

Dalam organisasi jasa, perusahaan perlu memperhatikan 
pengendalian kualitas. Dalam jasa yang merupakan barang yang 
tak terlihat, pengukuran kualitas tergantung kepada persepsi dari 
masing-masing konsumen. Hal yang dirasakan konsumen dan 
konsumen mendapat manfaatnya adalah produk jasa. Untuk 
memastikan kualitas jasa yang diterima oleh konsumen sesuai 
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dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan dari waktu ke 
waktu, maka perusahaan perlu mengendalikan kualitas dengan 
cara melatih dan memotivasi para pegawai.  

Para pegawai perusahaan merupakan pihak yang 
mengantarkan jasa ke konsumen. Oleh karena itu, keahlian dan 
ketrampilan dari para pegawai menjadi hal yang patut 
diperhatikan oleh pihak perusahaan. Setiap tindakan dan aksi 
yang dilakukan oleh pegawai sangat berpengaruh terhadap 
kepuasan konsumen pada jasa yang diberikan kepada mereka. 
Pelatihan pegawai adalah metode yang tepat untuk 
meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan ketrampilan 
untuk memberikan jasa ke konsumen. Sedangkan peningkatan 
motivasi pegawai diperlukan agar energi positif dapat mengalir 
ke konsumen sehingga konsumen merasakan dan mendapatkan 
kepuasan atas jasa yang diterimanya. 

VII.5 Manajemen Sistem Informasi Dalam Bisnis 

 Pada masa kini, semua fungsi dalam bisnis secara virtual baik 
sumber daya manusia hingga produksi dan manajemen rantai 
persediaan tergantung pada sistem informasi.  Informasi menjadi hal 
yang penting bagi perusahaan untuk melakukan koordinasi dengan 
pabrik, cabang ataupun kantor penjualan di daerah terpencil 
sekalipun. Bahkan, manajer membutuhkan jalur komunikasi yang 
memberikan informasi dengan pesan dan catatan yang telah 
terkomputerisasi. Banyak pelaku bisnis menganggap informasi 
sebagai sumber daya pribadi dan aset yang mereka telah rencanakan, 
kembangkan dan lindungi. Pentingnya informasi di perusahaan 
mendorong perusahaan untuk mengembangkan manajemen sistem 
informasi. 

 Pada sistem  informasi dikenal istilah data dan informasi. Ketika 
para pelaku bisnis mengatakan bahwa mereka terlalu banyak 
mendapatkan informasi, sebenarnya berarti bahwa mereka terlalu 
banyak mendapatkan data. Data adalah fakta dan figur yang mentah. 
Sedangkan informasi ada berdasarkan data dan merupakan 
interpretasi yang berguna dari data tersebut (Griffin dan Ebert, 2007). 
Dengan kata lain, data adalah fakta dan figur mentah yang 
mempunyai kemungkinan relevansi terhadap keputusan bisnis. 
Informasi merupakan pengetahuan yang didapat dari pengolahan 
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data. Walaupun para pelaku bisnis perlu untuk mengumpulkan data 
tentang demografi dari target pasar atau spesifikasi dari produk, data 
akan menjadi percuma jika tidak diubah menjadi informasi yang 
relevan dalam pembuatan keputusan yang kompetitif. 

 Yang dimaksud dengan sistem informasi adalah metode yang 
terorganisasi untuk mengumpulkan, menyimpan dan 
mengkomunikasikan informasi terdahulu, sekarang dan proyeksi dari 
operasi internal dan riset eksternal. Kebanyakan sistem informasi 
pada masa kini menggunakan teknologi komputer dan 
telekomunikasi. Organisasi berskala besar biasanya menugaskan 
tanggung jawab untuk mengarahkan sistem informasi dan operasi 
yang terkait kepada seorang eksekutif yaitu chief information officer 
(CIO). Seringkali, CIO melapor lansung kepada pimpinan atau chief 
executive officer (CEO). CIO yang efektif dapat memahami dan 
mengikuti teknologi sehingga perusahaan dapat melakukan 
komunikasi secara internal dan eksternal pada suatu operasi. Akan 
tetapi, organisasi skala kecil mengandalkan sistem informasi sama 
pada organisasi skala kecil. Walalupun pada organisasi skala kecil 
tidak ada manajer yang ditugaskan pada area sistem informasi secara 
penuh.  

 Peran CIO berubah dan berkembang seiring dengan 
perkembangan teknologi dalam mengelola informasi berkembang. 
Selama beberapa tahun terakhir, peran CIO berubah dari teknikal 
menjadi rekan bisnis yang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 
strategi perusahaan. CIO perlu untuk beradaptasi dalam perannya di 
masa mendatang. selanjutnya, CIO dan pendahulunya menjadi 
bagian dari dewan direksi.  

 Sistem informasi dapat dirancang untuk membantu fungsi-fungsi 
bisnis dan departemen mulai dari pemasaran dan produksi hingga 
keuangan dan akuntansi. Sistem informasi dapat mengatasi 
kebanjiran informasi dengan mengorganisasi data dalam metode 
yang logis dan mudah diakses. Melalui sistem informasi, perusahaan 
dapat memonitor semua komponen dari operasi dan strategi bisnis,  
serta identifikasi peluang dan masalah.  Sistem informasi 
mengumpulka data dari dalam dan luar perusahaan dan memproses 
data untuk menghasilkan informasi yag relevan bagi berbagai aspek 
di perusahaan. Tahapan pengolahan dapat meliputi penyimpanan 
data untuk penggunaan ke depan. Banyak perusahaan 
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mengkombinasikan teknologi tinggi dan solusi teknologi rendah 
untuk mengelola arus informasi. Mulai dari e-mail, komunikasi 
wireless, konferensi video belum menggantikan sepenuhnya kertas 
memo, pembicaraan lewat telepon dan percakapan lansung. Informasi 
dapat membuat perbedaan antara tetap dalam bisnis atau menuju 
bangkrut. Dengan mendapatkan data dan informasi akan perubahan 
permintaan konsumen, aksi pesaing dan peraturan pemerintah akan 
membantu perusahaan untuk menciptakan daya saing bagi 
produknya, mengembangkan produk baru yang akan jadi pemenang 
atau mempertahankan pemasaran yang efektif. 

 

Latihan 

1. Apa perbedaan barang dan jasa? 
2. Bagaimana peran manajer operasi dalam proses produksi? 
3. Jelaskan perencanaan produksi dalam perusahaan? 
4. Apa yang dimaksud dengan data dan informasi? 
5. Mengapa sistem informasi penting bagi perusahaan? 

  

Ringkasan 

1. Manajemen operasional atau manajemen produksi dikategorikan 
sebagai bagian dari fungsi pengawasan karena penekanannya 
adalah pengaturan proses produksi yang penting bagi 
pencapaian tujuan organisasi 

2. Istilah produksi dan manufaktur dinilai menjadi hal yang sama. 
Akan tetapi, kedua istilah adalah hal yang berbeda. Produksi 
mencakup industri manufaktur dan industri non-manufaktur 

3. Perusahaan memberikan kepuasan terhadap keinginan akan 
suatu produk baik barang atau jasa yang disebut dengan istilah 
utilitas (utility) oleh para ekonomis 

4. Para pelaku bisnis dapat menciptakan atau mengembangkan 4 
jenis dasar dari utilitas dari proses produksi yaiu utilitas waktu, 
tempat, proses dan kepemilikan. 

5. Proses produksi menghasilkan 2 jenis barang yaitu barang yang 
terlihat atau tangible goods ataupun barang yang tak terlihat atau 
intangible goods. 
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6. Organisasi yang utamanya memproduksi barang yang dapat 
terlihat(tangible goods) atau yang disebut organisasi manufaktur 

7. Organisasi jasa atau non manufaktur akan memiliki kontak 
penuh dengan konsumen yang dituju dalam memberikan jasa 
yang berbentuk barang tak terlihat (intangible goods) 

8. Produktivitas adalah konsep efisiensi yang dirumuskan dengan 
ratio output terhadap input dalam proses produktif.. 

9. Setiap organisasi memiliki keterkaitan dengan efisiensi dan 
efektivitas dalam pengukuran kinerja organisasi.  

10. Efisiensi adalah ukuran penggunaan sumber daya atau input 
dalam menghasilkan output, sedangkan efektivitas adalah 
ukuran sejauhmana kinerja organisasi dapat mencapai tujuan 
organisasi 

11. Proses produksi merupakan suatu set dari metode dan teknologi 
yang digunakan dalam produksi. Proses produksi untuk barang 
akan berbeda dengan proses produksi untuk jasa. 

12. Proses manajemen operasi melibatkan manajer operasi, proses 
produksi dan umpan balik. 

13. Strategi operasi merupakan peran yang dimainkan oleh 
manajemen operasi  dalam melakukan formulasi dan 
implementasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi. 

14. Perencanaan produksi sebaiknya dimulai dengan perkiraan dan 
diikuti oleh perencanaan kapasitas, perencanaan produksi 
agregat, dan penjadwalan.  

15. Perkiraan (forecasting) merupakan proses dari pembuatan 
prediksi akan perubahan kondisi dan kegiatan di masa 
mendatang yang dapat mempengaruhi bisnis secara signifikan 

16. Perencanaan yang pada umumnya terbagi atas tiga jenis 
perencanaan yaitu perencanaan kapasitas, fasilitas dan kualitas 

17. Penjadwalan dengan menggunakan jadwal produksi master 
(master production schedule/ MRP).  

18. Jadwal produksi master menerjemahkan perencanaan agregat ke 
dalam rencana produksi formal untuk mencakup produk tertentu 
untuk diproduksi atau jasa untuk ditawarkan dan kebutuhan 
kapasitas pada kurun waktu tertentu 

19. Pengendalian produksi meminta para manajer produksi untuk 
memonitor kinerja produksi dan membandingkan hasil dengan 
rencana dan jadwal. 
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20. Pada langkah tindak lanjut, manajer produksi mengecek untuk 
memastikan bahwa keputusan dalam produksi telah 
dilaksanakan 

21. Data adalah fakta dan figur yang mentah. Sedangkan informasi 
ada berdasarkan data dan merupakan interpretasi yang berguna 
dari data tersebut 

22. Sistem informasi adalah metode yang terorganisasi untuk 
mengumpulkan, menyimpan dan mengkomunikasikan informasi 
terdahulu, sekarang dan proyeksi dari operasi internal dan riset 
eksternal. 

 

Tes Formatif 

1. Para pelaku bisnis dapat menciptakan atau mengembangkan 4 
jenis dasar dari utilitas dari proses produksi yaitu, kecuali 
a. Utilitas waktu 
b. Utilitas arah 
c. Utilitas tempat  

2. Proses manajemen operasi melibatkan kecuali: 
a. Manajer operasi  
b. Proses produksi dan umpan balik. 
c. Harapan 

3. Perencanaan produksi sebaiknya dimulai dengan perkiraan dan 
diikuti oleh, kecuali: 
a. Perencanaan kapasitas 
b. Perencanaan produksi agregat 
c. Pejualan 

4. Perencanaan yang pada umumnya terbagi atas tiga jenis 
perencanaan yaitu, kecuali 
a. Perencanaan kapasitas 
b. Perencanaan peralatan 
c. Perencanaan fasilitas 

5. Sistem informasi adalah metode yang terorganisasi untuk 
mengumpulkan, menyimpan dan mengkomunikasikan informasi 
terdahulu, sekarang dan proyeksi dari: 
a. Operasi internal  
b. Riset eksternal. 
c. Keduanya 
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B A B 

VIII 
KEGIATAN PEMASARAN 
DALAM BISNIS 

VIII. BAB VIII KEGIATAN PEMASARAN DALAM BISNIS 

 
 

A. Gambaran Singkat Materi Kuliah 

 Pada materi ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dan 
pengelolaan kegiatan pemasaran dalam bisnis. Materi kuliah yang 
diberikan adalah pentingnya manajemen pemasaran, beberapa 
definisi pemasaran, konsep bauran pemasaran 4P yakni produk, 
price, place, promotion. Selain itu juga mempelajari segmentasi, target 
dan posisi pasar serta perilaku  konsumen. Mempelajari juga 
bagaimana strategi pengembangan barang, penentuan harga, 
pendistribusian barang dan jasa, dan promosi barang dan jasa. 

B. Pedoman Mempelajari Materi 

 Dalam mempelajari materi, mahasiswa dianjurkan untuk 
mempelajari dan memperhatikan pokok-pokok penting yang 
berkaitan dengan kegiatan pemasaran dalam bisnis serta mengulas 
kembali materi dengan mengerjakan latihan dan tes formatif yang 
ada.  

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Mampu menjelaskan pentingnya manajemen pemasaran 
2. Mampu menjelaskan definisi pemasaran 
3. Mampu memahami konsep bauran pemasaran (marketing mix) 
4. Mampu mengidentifikasi Segmentasi, Target dan Posisi Pasar 
5. Mampu memahami perilaku konsumen 
6. Mampu mendeskripsikan strategi pengembangan barang 
7. Mampu mendeskripsikan penentuan harga 
8. Mampu mendeskripsikan pendistribusian barang dan jasa 
9. Mampu mendeskripsikan promosi barang dan jasa 
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D. Materi Perkuliahan 

VIII.1 Marketing: Definisi Dan Proses 

1. Pentingnya Pemasaran  

 Setiap perusahaan harus melakukan kegiatan pemsaran supaya 

produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan bisa cepat sampai ke 

tangan konsumen. Bayangkan apabila produk yang dihasilkan tidak 

cepat sampai ke tangan konsumen, maka produk tersebut akan 

tertinggal di gudang sehingga bertumpuk-tumpuk bahkan produk 

yang tidak tahan lama bisa menjadi rusak atau membusuk. Itu akan 

menyebabkan aktivitas perusahaan terganggu karena modal yang 

telah dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut itu tertahan 

atau tidak segera kembali. Dengan begitu perusahaan tidak mungkin 

mendapat keuntungan yang ada hanya kerugian yang didapat. 

 Sebenarnya suatu keberhasilan perusahaan tatkala dimana 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu  sampai pada tangan 

konsumen. Alangkah tidak berartinya semua kegiatan bisnis bagian 

produksi, bagian keuangan, bagian SDM apabila produk yang 

dihasilkannya tidak sampai ke tangan konsumen atau tidak terjual. 

Pada intinya kegiatan pemasaran merupakan fungsi yang 

menentukan dalam suatu kegiatan bisnis. Kegiatan pemasaran 

merupakan suatu sarana untuk menghubungkan antara perusahaan 

dengan konsumen atau merupakan ujung tombak perusahaan.  

 Adanya kegiatan pemasaran ini menjadi unsur yang penting 

karena pemasaran berada di antara kegiatan produksi dan konsumsi. 

Dengan demikian apabila kegiatan pemasaran tidak berjalan, maka 

akan ada salah satu mata rantai aliran produk itu terputus dan 

tentunya ini pasti bisa menggangu kestabilan aktivitas bisnis dan 

kehidupan anggota masyarakat  banyak. Oleh sebab itu kegiatan 

pemasaran harus dilaksanakan oleh perusahaan secara baik dan benar 

atau selayaknya. 

 Kegiatan pemasaran yang harus dilakukan dengan jujur, baik dan 

benar menurut norma dan etika yang berlaku juga tertera dalam surat 

An-Nisaa ayat 29 yaitu: 
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Terjemahannya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” 

 [287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan 
membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti 
membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. 

 Dalam ayat diatas disebutkan bahwa perusahaan dapat 
melakukan bisnis. Akan tetapi, perusahaan selayaknya menjual baik 
barang atau jasa yang memberikan manfaat bagi konsumen dan 
masyarakat. Barang atau jasa seharusnya tidak memberikan kerugian 
bagi konsumen yang membeli dan menggunakan barang atau jasa 
tersebut. 

2. Definisi Pemasaran 

Gambar 8.1 

Proses Pertukaran = Pemasaran (Kotler) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Gouzali, 2006: 224) 
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 Para ahli memberikan berbagai macam definisi pemasaran, 
antara lain philip kotler yang merupakan pakar pemasaran dalam 
bukunya gouzali saydam mengatakan bahwa Pemasaran adalah 
kegiatan manusia untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya 
melalui proses pertukaran. Definisi pemasaran menurut philip kotler 
menitik beratkan pada proses pertukaran sebagai titik pusat kegiatan 
pemasaran. Menurutnya seseorang berupaya untuk menawarkan 
sejumlah nilai kepada orang lain, dan orang lain itu juga menawarkan 
sesuatu nilai kepada pihak lawan atau mitranya tersebut. Proses 
saling menawarkan ini yang disebutnya dengan proses pertukaran 
dan sekaligus merupakan kegiatan pemasaran. 

 Dapat dilihat dari bagan di atas maka ditarik kesimpulan 

pemasaran melibatkan semua orang, baik langsung atau tidak, karena 

sama-sama mempunyai keinginan dan kebutuhan masing-masing. 

Kedua macam kepentingan yang ada dapat dipenuhi dengan cara 

saling menguntungkan. Oleh sebab itu pemasaran menurut philip 

kotler adalah proses pertukaran yang terdiri dari kegiatan-kegiatan 

yang menggunakan barang, jasa, ide, uang, dsb. Pemasaran 

merupakan suatu interaksi yang berusaha untuk menciptakan 

hubungan-hubungan pertukaran, sehingga kedua belah pihak dapat 

merasakan kepuasan terhadap penggunaan produk yang 

dipertukarkan itu. 

 Dengan adanya proses pertukaran, maka akan terjadi: 

a. Kebutuhan anggota masyarakat akan dapat dipenuhi dengan 
lancar, karena setiap orang akan berusaha menawarkan nilai 
yang dimilikinya kepada orang lain tanpa adanya tekanan atau 
paksaan dari siapapun juga, tapi mereka di dorong oleh naluri 
untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak 

b. Kebutuhan seseorang dipenuhi dengan mencari orang lain yang 
bersedia melayaninya. 

   Adapun pengertian pemasaran menurut Paul d’converse dalam 

bukunya gouzali saydam menyatakan bahwa pemasaran adalah 

suatu kegiatan manajemen untuk menciptakan kegunaan (utility) 

suatu barang da atau jasa karena kegunaan tempat (place utility), 

karena kegunaa waktu (time utility), karen perubahan bentuk (form 

utility), serta karena perubahan status kepemilikan  (possessive utility). 



Buku Daras Pengantas Bisnis    |    173 

 Pengertian dari utility itu sendiri adalah kemampuan suatu 

produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Suatu 

produk yang semula tingkat kegunaannya rendah atau tidak ada 

sama sekali, bisa menjadi meningkat bila dilakukan upaya-upaya 

untuk mengubah status produk tersebut, seperti yang disebutkan oleh 

paul d’converse di atas dalam bukunya gouzali saydam. Termasuk 

place utility, form utility, time utility dan possessive utility di bawah ini. 

 Place utility adalah kegiatan untuk memperoleh nilai kegunaan 

suatu produk (barang/jasa) yang lebih tinggi melalui perubahan 

tempat letak barang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain. Nilai 

kegunaan suatu barang atau jasa yang semula rendah, karena 

tempatnya berada di pedesaan atau tempat terpencil lainnya, setelah 

di pindahkan letaknya ke kota atau ke tempat yang lebih ramai 

penduduknya, maka nilainya akan bertambah, dari berharga murah 

menjadi berharga lebih mahal.contoh : sayuran yang di panen di 

pedesaan harganya sangat murah, tapi setelah di bawa ke kota atau 

ke tempat yang lebih banyak pembelinya, maka harganya semakin 

mahal atau nilai kegunaanya akan meningkat. 

 Form utility adalah nilai kegunaan suatu barang atau jasa akan 

meningkat bila di ubah bentuk pisiknya. Mungkin saja pisik barang 

itu yang di ubah ke bentuk lain yang lebih dapat memenuhi 

kebutuhan para pemakai atau barang tersebut di beri kemasan yang 

lebih bagus sehingga lebih menarik para calon pengguna untuk 

memiliki barang yang di maksud. Contoh: karet mentah di 

pedalaman jambi sangat murah harga perkilonya, mungkin Cuma 

sekitar Rp. 500., tetapi setelah karet itu di bawa ke pabrik ban dan di 

jadikan ban mobil, maka harga karet sebagai dasar pembuatan ban itu 

akan meningkat lebih mahal, katakanlah harga sebuah ban Rp. 

300.000, yang kalau di timbang ia akan terdiri dari sekitar 15 kg karet 

mentah tadi. Jadi melalui perubahan bentuk, nilai kegunaan suatu 

barang bisa menjadi 40 kali lipat dari harga semula. 
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Gambar 8.2 

Teori Utility Dari Paul D’converse 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Gouzali, 2006: 220) 

 Time utility adalah nilai kegunaan suatu barang atau jasa akan 
meningkat sesuai dengan waktu penggunaanya, seperti nilai 
kegunaan sebuah payung atau mantel amat tinggi di waktu hari 
hujan, ketimbang sewaktu udara cerah atau panas. Nilai kegunaan 
segelas minuman es campur akan bertambah tinggi bila ia di gunakan 
pada waktu sedang haus, di bandingkan bila di minum oleh orang 
yang sedang kekenyangan atau tidak mengalami rasa haus. 

 Possessive utility adalah kegunaan kepemilikan, di maksudkan 
bahwa nilai kegunaan suatu barang atau jasa itu di miliki oleh yang 
membutuhkannya, dan nilai kegunaanya amat rendah ketika ia di 
miliki oleh orang yang tidak membutuhkannya. Contoh: nilai 
kegunaan sebuah cangkul bagi seorang petani amat tinggi di 
bandingkan bila cangkul itu di miliki oleh seorang pekerja kantor atau 
mahasiswa. Tetapi nilai kegunaan sebuah pulpen amat berharga bagi 
seorang sekretaris atau mahasiswa di bandingkan bila pulpen itu di 
miliki oleh seorang buruh angkat atau petani. 

 Kegiatan pemasaran selain untuk menyampaikan produk ke 
tangan konsumen akan tetapi berupaya menciptakan agar pandangan 
konsumen terhadap produk yang dihasilkan perusahaan tersebut 
menampilkan nilai jual yang tinggi daripada produk yang dihasilkan 
oleh pesaingnya. Dewasa ini kegiatan pemasaran dalam 
merencanakan dan melaksanakan strategi maka harus memperatikan 
empat unsur yang penting yaitu bauran pemasaran atau marketing 
mix yang biasa di sebut 4P yaitu Product (produk), Price (penetapan 
harga), Place (penempatan) dan Promotion (promosi). 
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3. Strategi pengembangan barang 

 Dalam mengantisipasi perkembangan pasar, perusahaan harus 
cepat merespon apa yang menjadi keinginan pasar atau konsumen. 
Baik dari peningkatan kualitas maupun mengubah sifat produk jika 
diperlukan agar menarik daya tarik konsumen. Taktik dalam 
pengembangan produk salah satunya bagaimana dalam membentuk 
penampilan barang mulai dari pemberian merek,  kemasan supaya 
konsumen merasa puas akan produknya. Dan yang tidak kalah 
penting produk yang dibuat harus mengikuti perkembangan 
teknologi, sosial budaya, dan perubahan kegiatan ekonomi.  

4. Strategi penentuan harga 

 Dalam penentuan harga, bagian pemasaran harus dengan cermat 
untuk menentukan harga dari suatu produk. Penentuan harga 
merupakan cerminan dari suatu mutu atau kualitas produk. Banyak 
orang mempunyai pendapat apabila harga murah maka kualitasnya 
rendah sedangkan apabila  harga mahal kualitasnya tinggi. Selain itu 
perlu diperhatikan tindakan harga pesaing yang berlaku di pasar 
serta kemampuan daya beli masyarakat. 

5. Strategi pendistribusian barang 

 Place atau tempat termasuk dalam salah satu bauran pemasaran, 
maksudnya pendistribusian atau penyaluran produk ke berbagai 
tempat. Banyaknya perusahaan yang memasarkan produknya ke 
berbagai daerah, berbagai kota bahkan di seluruh negara. Sehingga 
pendistribusian barangnya harus dilakukan secara efisien dan efektif. 
Tugas bagian pemasaran bagaimana bisa mendistribusikan produk 
dengan cepat dan biaya murah sampai tujuan melalui bentuk saluran 
pemasaran yang tepat. 

6. Strategi untuk menjalankan promosi 

 Promosi yang merupakan komponen keempat dari bauran 
pemasaran atau marketing mix, berarti suatu kegiatan untuk 
memperkenalkan produk dan untuk mempengaruhi para konsumen 
agar membeli produk yang dihasilkan perusahaan. Kegiatan yang 
termasuk dalam promosi ini seperti penjualan langsung, periklanan, 
publisitas, hubungan masyarakat atau mengirimkan brosur ke para 
konsumen. 



176    |    Buku Daras Pengantar Bisnis 

VIII.2 Segmentasi, Target, Dan Posisi Pasar 

 Di pasar sangat banyak sekali pembeli yang mempunyai 
keinginan dan kebutuhan yang beragam. Mulai dari minat, tujuan, 
selera, gaya hidup, kemampuan keuangan, lokasi, sikap pembelian 
dll. mempunyai perbedaan. Dengan adanya perbedaan-perbedaan 
inilah bisa dilakukan segmentasi pasar. Perusahaan bisa 
mengkombinasikan dari beberapa variabel untuk mendapatkan suatu 
cara yang paling pas dalam segmentasi pasarnya karena tidak ada 
cara tunggal untuk dalam melakukan segmentasi pasar. Sebaiknya 
perusahaan menawarkan produk yang lebih khusus agar mengarah 
ke satu segmen yan khusus pula. Beberapa variabel utama untuk 
segmentasi pasar adalah gografis, demografis, psikografik dan 
perilaku.  

a. Komponen geografis: 
a. Bangsa;  
b. Negara;  
c. Propinsi;  
d. Kabupaten/kotamadya. 

 Variabel geografis adalah unit geografis yang dapat 
dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi segmentasi. 
Manajemen pemasaran di perusahaan harus melihat letak keberadaan 
yang akan menjadi pangsa pasarnya. Kepurusan pembelian sangat 
dipengaruhi oleh tempat. Sebagai contoh di daerah makassar ini 
karena tempatnya berdekatan dengan pantai dan laut maka 
kondisinya cukup panas. Dengan begitu perusahaan pabrik garmen 
yang membuat sweater dan jaket-jaket tebal kurang cocok apabila 
dipasarkan di makassar akan tetapi jika sweater dan jaket—jaket tebal 
tadi dibawa ke malino akan mendapatkan respon pasar yang baik.  

b. Komponen demografis: 
a. Usia dan tahap daur hidup;  
b. Jenis kelamin;  
c. Pendapatan. 

 Variabel demografis adalah karakteristik populasi yang dapat 
dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi segmentasi. 
Variabel demografis menggambarkan populasi dengan 
mengidentifikasi ciri-ciri seperti umur, latar belakang etnis, status 
perkawinan, suku agama dan kelas sosial. Variabel demografis ini 



Buku Daras Pengantas Bisnis    |    177 

berdasarkan usia mulai dari kategori anak bayi atau anak balita, anak-
anak (5-12), remaja(12-17), dewasa (17 keatas). Jenis kelamin baik laki-
laki maupun perempuan, dan pendapatan dari pendapatan rendah, 
sedang atau tinggi. Sebagai contoh perusahaan pabrik garmen itu 
membuat jaket dan sweaternya di peruntukkan untuk  anak-anak dari 
usia 5 sampai 12 tahun dan anak remaja dari usia 12-17 tahun serta 
sweater dan jaket itu pula diperuntukkan untuk anak-anak 
perempuan. 

Tabel 8.1 
Variabel Demografis 

Sumber:  (Griffin, 2006: 283) 

 
c. Komponen psikografis :  

a. Gaya hidup; 
b. Sikap; 
c. Kepribadian; 
d. Kelas sosial. 

 Variabel psikolografis adalah  karakteristik konsumen seperti 
gaya hidup, pendapat, minat dan sikap yang dapat dipertimbangkan 
dalam mengembangkan strategi segmentasi. Bagian pemasaran harus 
mengetahui bagaimana produk tersebut diposisikan. Sebagai contoh 
perusahaan  membuat sweater atau jaketnya tadi dengan kualitas 
yang tinggi, desain yang mewah dan glamour karena menunjukkan 
bahwa produk jaket tersebut berkelas. Siapapun yang memakai jaket 
tersebut terkesan bergengsi karena menandakan kelas sosial atas 
orang yang mempunyai gaya hidup mewah. Seperti halnya mobil 
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Alphard menandakan bahwa siapa saja yang memilikinya 
mencerminkan gaya hidup yang mewah dan kelas sosial atas. 

d. Komponen Perilaku:  
a. Manfaat yang dicari;  
b. Status pengguna; 
c. Status kesetiaan; 
d. Tahapan kesiapan pembeli. 

 Variabel perilaku adalah karakteristik konsumen yang 
didasarkan pada cara-cara konsumen menggunakan produk, manfaat 
yang mereka harapkan dari produk tersebut, alasan mereka 
membelinya, dan kesetiaan mereka terhadap produk tersebut. Sebagai 
contoh produsen sweater atau jaket wanita mungkin akan 
mengidentifikasi tiga segmen para pemakai jaket olahraga, jaket tebal, 
jaket modis. Setiap segmen itu mencari manfaat yang berbeda atas 
jaket. Seseorang  yang akan membeli jaket olahraga maka akan 
memperhatikan kenyamanan produknya. Lain lagi dengan orang 
yang akan membeli jaket untuk digunakan saat musim dingin, 
tentunya akan memperhatikan ketebalan jaketnya supaya terasa 
hangat. Sedangkan orang yang akan membeli jaket untuk fashion 
sebagai pelengkap dalam berpenampilan maka akan melihat dari 
modelnya yang menarik. 

Target pasar 

 Setelah segmen-segmen pasar diketahui menurut husein umar, 
maka selanjutnya perusahaan perlu mengevaluasi dan memutuskan 
beberapa segmen mana yang akan dilayani. Mengevaluasinya dengan 
menelaah tiga faktor, yaitu ukuran dan pertumbuhan segmen, 
kemenarikan struktural segmen serta sasaran dan sumber daya yang 
dimiliki perusahaan  

Posisi pasar 

 Setelah perusahaan memutuskan segmen pasar yang akan 
dimasukinya, selanjutnya harus diputuskan posisi mana yang ingin 
ditempati dalam segmen tersebut. Untuk menentukan posisi pasar 
terdapat tiga langkah: (Husein, 2000: 139) 

a. Mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Jika perusahaan dapat 
menentukan posisinya sendiri sebagai pemberi nilai superior 
kepada sasaran terpilih, maka ia memperoleh keunggulan 
komperatif, misalnya dengan menawarkan produk bermutu, 
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maka ia harus menyerahkan produk yang bermutu pula. Jadi 
posisi berawal dengan mengadakan pembedaan (diferensiasi) atas 
tawaran pemasaran perusahaan sehingga akan memberikan nilai 
lebih besar dari pada tawaran pesaing. Sebuah perusahaan dapat 
mendiferensiasikan tawarannya sehingga berbeda dari tawaran 
pesaing, misalnya dibedakan menurut produk, layanan, personil, 
dan citra (image). 

b. Memilih keunggulan kompetitif. Jika perusahaan telah 
menemukan beberapa keunggulan kompetitif yang potensial, 
selanjutnya harus memilih satu keunggulan kompetitif sebagai 
dasar bagi kebijakan penentuan posisinya. Ia harus menetapkan : 
berapa banyak perbedaan dan perbedaan mana yang di 
promosikan. 

c. Mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi. Setelah penetuan 
posisi, perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk 
mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi yang di inginkan 
itu kepada konsumen sasaran. Jika perusahaan memutuskan 
untuk membangun posisi atas dasar mutu dan layanan yang 
lebih baik, maka ia harus mewujudkan posisi itu. Posisi dapat 
terus berkembang secara berangsur-angsur di sesuaikan dengan 
lingkungan pemasaran yang selalu berubah. 

VIII.3 Perilaku Konsumen 

 Perilaku konsumen adalah suatu ilmu mengenai apa yang 
mendasari konsumen untuk memutuskan membeli dan 
mengkonsumsi berbagai macam produk. Adapun menurut  griffin 
pengertian dari perilaku konsumen yaitu studi mengenai proses 
keputusan konsumen yang mendorong mereka membeli dan 
mengkonsumsi berbagai produk.  

Pengaruh –Pengaruh Pada Perilaku Konsumen  

 Dalam memahami perilaku konsumen tentunya bagian 
pemasaran sangat bergantung pada bidang psikologi dan sosiologi. 
Hasilnya berfokus pada empat bidang yang menjadi pengaruh utama 
terhadap perilaku konsumen : psikologis, pribadi, social dan budaya. 
Dengan mengidentifikasi keempat pengaruh yang paling aktif, tenaga 
pemasaran mencoba menjelaskan pilihan konsumen dan meramalkan 
perilaku pembelian dimasa mendatang: (Griffin, 2006: 289) 
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a. Pengaruh psikologis mencakup motivasi, persepsi, kemampuan 
belajar, dan sikap individu. 

b. Pengaruh pribadi mencakup gaya hidup, kepribadian, dan status 
ekonomi. 

c. Pengaruh sosial mencakup keluarga, pendapat pemimpin (orang 
yang pendapatnya diterima oleh orang lain), dan kelompok 
referensi lainnya seperti teman, rekan sekerja, dan rekan 
seprofesi. 

d. Pengaruh budaya mencakup budaya ( ― cara hidup‖ yang 
membedakan satu kelompok besar dengan kelompok lainnya), 
subkultur ( kelompok yang lebih kecil, seperti kelompok etnis 
yang memiliki nilai – nilai bersama ), dan kelas social ( kelompok- 
kelompok berdasarkan peringkat budaya menurut kriteria seperti 
latar belakang, pekerjaan dan pendapatan). 

 Pengaruh-pengaruh pada prilaku konsumen dapat 
berdampak besar pada pilihan konsumen, akan tetapi ada juga 
yang tidak berpengaruh, misalnya para konsumen yang 
memperlihatkan loyalitas merek (brand loyality ) yang tinggi. 
Orang- orang seperti itu umumnya tidak terpengaruh dengan 
faktor tadi dan tetap setia pada merek – merek pilihannya. Akan 
tetapi, banyak yang terpengaruh dari pengaruh social dan 
psikologis terhadap perilaku konsumsi seperti pakaian dan 
makanan. 

Gambar 8.4 

Proses Pembelian Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Griffin, 2006: 290) 
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e. Kesadaran akan masalah / kebutuhan proses pembelian di mulai 
apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan. 
Setelah berolahraga berat, misalnya anda menyadari bahwa anda 
haus dan perlu minum. kesadaran akan kebutuhan juga terjadi 
sewaktu anda memiliki peluang untuk mengubah kebiasaan 
membeli anda. 

f. Pencarian Informasi apabila telah menyadari kebutuhan, 

konsumen sering mencari informasi. Pencarian tersebut tidak 

selalu di lakukan secara intens, tetapi sebelum melakukan 

pembelian besar, banyak orang menacri informasi dari sumber – 

sumber pribadi, masyarakat umum, dan pengalaman. Sebelum 

membeli sepeda statis (untuk olahraga), anda dapat pergi ke 

perpustakaan dan membaca masalah yang relevan dari consumer 

reports <www.consumerreports.org> , atau anda dapat langsung 

mencoba mengendarai beberapa sepeda statis sebelum anda 

membeli.  
g. Evaluasi Alternative apabila anda berada di pasar untuk mencari 

satu set peralatan ski, Anda mungkin bertanya-tanya siapa yang 
membuat alat ski dan mengapa alat itu berbeda. Anda mungkin 
mengumpulkan beberapa pengetahuan itu selama tahap 
pencarian informasi dan menggabungkannya dengan apa yang 
telah anda ketahui sebelumnya. Dengan menganalisis atribut 
produk yang ada pada produk tertentu (warna, rasa, harga, 
prestise, kualitas, jasa), anda akan mempertimbangkan pilihan 
anda dan memutuskan produk apa yang paling memenugi 
kebutuhan anda. 

h. Keputusan Membeli Akhirnya, para konsumen harus membuat 
keputusan membeli. Keputusan ―membeli‖ didasarkan pada 
motif yang rasional, motif emosional, atau keduanya. Motif 
rasional mencakup evaluasi yang logis atas sejumlah atribut 
produk: biaya, kualitas, dan kegunaan. Motif emosional 
mencakup faktor-faktor non-objektif dan mencakup kemampuan 
bersosialisasi, meniru orang lain, serta estetika. Sebagai contoh, 
anda mungkin akan membeli merek jeans yang sama dengan 
yang di gunakan teman anda agar nyaman berada di antara 
kelompok tersebut, bukan karena teman-teman anda kebetulan 
memiliki pemikiran mengenai jeans yang tahan lama dan 
berharga pantas. 



182    |    Buku Daras Pengantar Bisnis 

i. Evaluasi Pascapembelian pemasaran tidak berhenti dengan 
terjualnya produk. Apa yang terjadi setelah penjualan juga 
penting. Tenaga-tenaga pemasaran ingin konsumennya puas 
setelah mengonsumsi produknya sehingga mereka di harapkan 
akan membelinya kembali. Karena konsumen tidak ingin 
menjalani proses pengambilan keputusan yang rumit setiap kali 
melakukan pembelian, mereka sering membeli kembali produk-
produk yang telah mereka gunakan dan mereka sukai. Tidak 
seluruh konsumen puas atas pembelian mereka. Konsumen yang 
tidak puas pasti tidak akan membeli lagi produk-produk yang 
sama. Selain itu, konsumen yang tidak puas cenderung 
mengumbar pengalaman buruk mereka daripada konsumen 
yang merasa puas. 

VIII.4 Strategi Pengembangan Barang 

 Dalam strategi pengembangan produk selain meningkatkan 
mutu, maka daya tarik produk merupakan salah satu taktik 
pemasaran maksudnya bagian pemasaran bisa membuat kesan dan 
meyakinkan bahwa produk tersebut memang berkualitas dan sesuai 
dengan kebutuhan.  Untuk bisa menciptakan strategi seperti itu tadi 
maka bagian pemasaran harus mengetahui pengklasifikasian produk, 
strategi untuk membentuk penampilan barang, siklus barang dan 
proses mengembangkan barang baru. (Sadono, 2012 :213) 

Pengklasifikasian Barang 

Yang termasuk produk atau barang selain berbentuk fisik adalah jasa 
atau layanan. Produk dapat diklasisikasikan atau dibedakan beberapa 
macam antara lain: Barang konsumsi dan Barang industri  

Barang Konsumsi 

Barang konsumsi yaitu barang yang dibeli oleh konsumen akhir 
untuk konsumsi pribadi. Dapat dibedakan yaitu 

1. Berdasarkan ketahanan barang 

a. Barang mudah rusak, yaitu barang pertanian dan barang 

makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan produk 

makanan yang sudah dimasak. 

b. Barang semi tahan lama, pakaian, perabot rumah tangga, 

alat-alat tulis dan lain-lain. 
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c. Barang tahan lama seperti mobil, rumah. 

2. Berdasarkan kemudahan cara memperolehnya dan kekerapan 
barang tersebut dibeli. 

a. Convenience goods, yaitu barang yang sering dibeli dan 

mudah didapat. Seperti koran, permen, air minum kemasan, 

makanan ringan atau cemilan. 

b. Shopping goods, yaitu barang-barang yang secara khusus 

dicari dengan pergi ke pusat pertokoan yang besar seperti 

mal dan daerah pertokoan di pusat kota. Seperti pakaian, 

barang-barang elektronik, dll. 

c. Speciality goods, yaitu barang khusus yang berharga mahal 

yang diminati berdasarkan kepribadian seseorang. Seperti 

barang-barang yang bermerek internasional seperti am 

tangan rolex, tas tangan GUCCI dan mobil yang sangat 

mewah. 

3. Berdasarkan sektor yang menghasilkan 

a. Sektor primer, yaitu barang yang dihasilkan sektor primer 

atau barang pertanian seperti ikan, beras sayuran. 

b. Barang industri, yaitu barang yang diproses pleh industri 

pengolahan. Seperti baju, celana, sepatu, tas, dll. 

c. Jasa, seperti pendidikan, pengobatan, dan pengangkutan. 

Barang Industri  

Barang industri yaitu Barang yang dibeli untuk diolah kembali 

a. Barang modal/barang instalasi yaitu barang yang dipergunakan 

agar barang lain dapat diproduksikan terdiri dari mesin-mesin, 

bangunan perusahaan, peralatan-peralatan (mobil, televisi, suku 

cadang, dll) 

b. Barang peralihan yaitu dalam menghasilkan barang-barang 

konsumen maupun barang modal adalah bahan mentah. 

sepertibarang pertanian : beras, kelapa sawit, karet , barang 

pertambangan : mineral, biji besi, tembaga, minyak bumi. 

c. Industrial supplies yaitu barang-barang yang digunakan untuk 

melancarkan kegiatan sehari-hari dikantor dan di pabrik. Seperti 

bola lampu, alat tulis dan kertas, sarung tangan dan sepatu kerja. 
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Product line dan Bauran produk (Product Mix) 

 Product Line 

 Product line adalah barang-barang yang ciri fisiknya hampir sama 
dan disalurkan ke pasar yang sama. Seperti produsen pakaian 
memproduksi pakaian wanita, pakaian laki-laki, pakaian anak-anak. 

 Product Mix 

 Product mix adalah variasi barang yang diproduksikan untuk 
satu jenis barang tertentu. Seperti perusahaan pakaian wanita yang 
memproduksi pakaian ke kantor, pakaian pesta, pakaian tidur. 

Barang serupa dan berbeda corak  

 Barang Serupa 

 Barang serupa yaitu barang-barang yang sama atau serupa 
sehingga tidak dapat dibedakan asalnya. Seperti hasil-hasil pertanian. 

 Barang berbeda corak 

 Barang berbeda corak yaitu barang-barang produksi industri 
pengolahan, walaupun bendanya sama namun dapat dibedakan. 
Seperti mobil avanza dengan mobil xenia, walaupun sama persis 
bentuknya, modelnya, warnanya tapi tetap bisa dibedakan karena 
mempunyai merek yang berbeda. 

Strategi untuk Menampilkan Barang Baru 

 Peranan merek barang 

 Konsumen memandang merek sebagai bagian penting dari 
produk, dan ia dapat menambah nilai produk, sehingga pemberian 
merek suatu produk menjadi isu penting dalam strategi produk.  

 Peranan pengemasan 

 Kemasan merupakan suatu alat pemasaran yang cukup penting. 
Kemasan adalah kegiatan membuat, merancang serta memproduksi 
berupa  wadah atau kantong atau pembungkus untuk suatu produk. 
Pembungkus bisa membedakan barang satu dengan barang lainnya 
dan menjadi faktor pertimbangan konsumen dalam membeli. 
Kemasan yang menarik bisa meyakinkan konsumen bahwa produk 
tersebut bermutu. Konsumen akan mulai meneliti informasi mengenai 
produk tersebut, yang biasanya dinyatakan dalam kemasan atau 
pembungkus produk. 
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 Label. 

 Bagian dari suatu pengemasan produk yang mengidentifikasi 
nama, pabrik dan isinya. Label dapat mendeskripsikan beberapa 
tentang produk, mulai dari siapa yang membuat, di mana dibuat, 
kapan dibuat, apa isinya dan cara memakainya. Karena konsumen 
yang kritis akan meneliti terlebih dahulu melalui label sehingga label 
bisa menjadi pertimbangan konsumen dalam memutuskan 
pembelian. 

 Daur Hidup Produk/Barang 

 Suatu produk atau barang akan mengalami suatu siklus dimulai 
dengan tahap pengenalan produk,  tahap pertumbuhan, tahap 
kedewasaan dan terakhir tahap penurunan. 

a. Tahap pengenalan produk 

 Pada tahap ini perusahaan berusaha mendorong dan 
mengembangkan permintaan ke atas barang yang diperkenalkan. 
Dalam tahap ini yang penting mengadakan promosi untuk lebih 
dikenal banyak orang, biasanya pada tahap ini penjualan relatif 
rendah, biaya produksi dan pemasaran tinggi, keuntungan belum 
dapat diperoleh. Respon masyarakat terhadap produk harus 
diperhatikan dengan baik sebagai cerminan minat konsumen di 
masa depan. 

b. Tahap pertumbuhan  
Pada tahap pertumbuhan ini jika barang sudah mulai dikenal 
kemudian diminati konsumen dan cukup memuaskan maka 
pasar barang meluas menjadikan pertambahan produksi dan 
penjualan semakin cepat, , sehingga dapat memperoleh laba. 
Pada tahap ini persaingan sudah mulai muncul. 

c. Tahap kedewasaan  
Tahap kedewasaan ini ditandai dengan stabil atau menurunya 
laba. Selain itu perusahaan akan meningkatkan mutu, melakukan 
pengembangan teknologi, dan perubahan yang bersifat teknis 
lainnya. Persaingan pada tahap kedewasaan ini sangat tajam 
biasanya persaingan dengan menurunkan harga. Sehingga faktor-
faktor itu menyebabkan lambatnya penjualan. 

d. Tahap kemunduran 
Tahap terakhir yaitu tahap kemunduran yang diandai dengan 
menurunnya penjualan dengan cepat. 
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Gambar 8.5 

Daur Hidup Produk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.5 Penentuan Harga  

 Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan 
manfaat yang dimiliki suatu barang dari penjual. Dalam penentuan 
harga ini biasanya melalui proses tawar menawar antara pembeli 
dengan penjual atau penjual telah menetapkan satu harga untuk 
semua pembeli. Akan tetapi penetapan harga ini bukamlah suatu hal 
yang mudah karena akan mempengaruhi penjualan dan keuntungan. 
Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penetapan 
harga seperti penjelasan di bawah ini. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penetapan harga: 

a. Mewujudkan keuntungan untuk perusahaan  
 Setiap perusahaan mempunyai tujuan utama perusahaan yaitu 

mendapatkan keuntungan. Hal ini menjadi pertimbangan yang 
mendasar dalam menetapkan harga karena jangan sampai 
penetapan harga bisa merugikan perusahaan. Selain itu dasar 
pertimbangan lain apabila perusahaan ingin mendapatkan 
keuntungan dalam jangka waktu yang singkat atau mendapatkan 
keuntungan dalam jangka waktu yang panjang, tentunya 
penentuan harganya akan berbeda.  

b. Volume penjualan  
 Permintaan atas berbagai barang berbeda sifatnya. Ada yang 

permintaannya tidak berubah walaupun harganya ditinggikan 
atau direndahkan. Biasanya untuk produk seperti itu produsen 
menetapkan harga yang tinggi. Sebaliknya ada juga bila 
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direndahkan harganya akan menyebabkan tingkat pertambahan 
penjualan yang lebih besar, ini mendorong produsen menetapkan 
harga yang relatif rendah. Penetapan harga ini untuk 
meningkatkan volume penjualan. Karena produksi yang besar 
jumlahnya akan menimbulkan economics of scale yang nantinya 
akan menurunkan biaya produksi per unit. 

c. Persaingan dari perusahaan lain 
 Penetapan harga atas dasar persaingan dengan perusahaan lain. 

Perusahaan yang berada diposisi atas yang sudah mempunyai 
nama baik mungkin tidak akan menghiraukan pesaing lain 
karena ada sebagian konsumen yang setia yang loyal akan suatu 
merek tertentu, jadi penentuan harga bisa berbeda dengan yang 
lain. Akan tetapi apabila perusahaan sejenis yang kedudukannya 
dalam persaingan sama tentunya mesti menetapkan harga 
kurang lebih sama dengan harga pesaing. Untuk perusahaan 
yang kedudukan persaingannya rendah dalam menetapkan 
harga harus dibawah harga pesaing lainnya    

d. Pandangan masyarakat terhadap sesuatu barang  
 Penetapan harga juga dipengaruhi oleh faktor pandangan 

masyarakat terhadap sesuatu barang, berarti orang-orang 
memandang sesuatu barang tersebut mempunyai nilai yang 
tinggi sehingga dalam melakukan pembelian barang tersebut atas 
dasar keinginan untuk menunjukkan status dan kekayaan. Ada 
produk-produk yang bermerek dan mewah dengan harga yang 
fantastis akan tetapi harga tidak jadi masalah dalam menentukan 
keputusan konsumen kaya untuk membeli dan oleh sebab itu 
dapat ditetapkan harga yang sangat tinggi. Sebagai contoh tas 
merek Hermes yang sampai harganya ratusan juta, mobil Jaguar 
yang harganya milyaran.  

e. Kedudukan perusahaan dalam pasar  

 Dalam perusahaan modalnya besar (seperti dalam kegiatan usaha 

yang menghasilkan televisi dan mobil) persaingan lebih mudah 

diatasi oleh perusahaan dan harga barang mereka menjadi sangat 

berbeda. Dalam kegiatan usaha seperti ini perusahaan yang kuat 

kedudukannya di pasar akan menjadi penentu harga atau price 

leader. Akan tetapi untuk perusahaan yang modalnya kecil dan 

menghadapi banyak persaingan, harga cenderung berada pada 

tingkat yang rendah. 
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Kebijakan Penetapan Harga Berdasarkan Biaya 

 Untuk menerangkan penetapan harga berdasarkan biaya atau 
cost –base pricing ini harus di gunakan salah satu cara berikut: breake-
even analisis  atau mark-up pricing. (Sadono, 2012: 224-225) 

Pendekatan analisis Break-Even (Titik Impas) 

 Biaya produksi yang dibelanjakan perusahaan dibedakan kepada 
dua komponen: biaya tetap (FC) dan biaya variabel (VC). Yang 
diartikan dengan biaya tetap adalah biaya yang dibelanjakan yang 
tidak tergantung kepada jumlah barang yang diproduksikan. Biaya 
ini tidak berubah walau beberapa pun produksi yang dicapai. Dalam 
gambar 6, biaya tetap digambarkan oleh garis FC yang horizontal. 
Biaya variabel (VC) adalah biaya produksi yang mengalami 
perubahan apabila kuantitas produksi berubah. Dimisalkan biaya 
variabel produksi per unit adalah tetap. Maka (1) semakin tinggi 
produksi, semakin tinggi biaya variabel dan (2) fungsi biaya variabel 
berbentuk garis lurus. Nilainya digambarkan oleh perbedaan antara 
garis TC dan FC. Biaya total (TC) ditunjukkan oeh garis TC, yaitu 
garis yang diperoleh dari menambahkan nilai FC dan VC. 

 
Gambar 8.6 

Analisis “Break Even” Atau Titik Impas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: (Sadono, 2012: 225) 
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 Hasil penjualan (TR) diperoleh dengan mengalikan harga (P) 
dengan jumlah barang dijual (Q), atau TR = P x Q. Apabila harga 
adalah tetap pada setiap tingkat produksi, nilai TR digambarkan oleh 
satu garis lurus yang bermula dari titik origin/asal (titik 0). 
Perpotongan antara garis TR dengan TC dinamakan break-even point 
atau titik impas. Maksudnya, pada titik perpotongan ini biaya 
produksi yang dibelanjakan (yang meliputi biaya tetap dan variabel) 
adalah sama dengan hasil penjualan yang diterima. Dalam gambar 
keadaan ini tercapai apabila produksi mencapai Q unit. Pada titik 
kembali modal ini nilai penjualan yang sama dengan nilai nilai biaya 
total yang di belanjakan adalah adalah TRo. Dari keadaan yang di 
gambarkan oleh gambar 6 di buat kesimpulan berikut: 

a. Apabila produksi dan penjualan di bawah Q unit, perusahaan 
akan mengalami kerugian. 

b. Untuk memperoleh keuntungan perusahaan perlu menjual 
melebihi Q unit. Semakin besar produksi dan penjualan melebihi 
Q dan TRo, semakin banyak keuntungannya. 

 

Mark – up Pricing 

 Untuk menentukn harga menurut pendekatan ini terlebih dahulu 
perusahaan harus menghitung biaya produksi per unit berdasarkan 
asumsi tertentu. Asumsi tersebut meliputi biaya variabel rata – rata 
(AVC) dan biaya total rata-rata (AFC). Dari data ini akan dapat di 
taksir biaya produksi per unit (AC)- dari perkataan average 
cost,dengan menggunakan formula : AC = AFC + AVC. Misalkan nilai 
AC adalah Rp.10.000. selanjutnya dalam menjalankan mark – up 
perusahaan menetapkan tujuan berikut : keuntungan yang ingin di 
peroleh adalah 25% ( Rp. 10.000) = Rp. 2.500. berdasarkan 
perhitungan ini perusahaan akan menjual barangnya dengan harga 
Rp. 12.500. 

 Beberapa cara lain untuk menetapkan harga 

a. Penetapan harga yang kompetitif  
 Perusahaan harus menetapkan harga pada tingkat yang 

bersamaan dengan harga barang sejenis dipasaran karena 
banyaknya produsen di pasar. Seperti rumah makan, warung 
kopi, pabrik kertas, dan lain-lain.  

b. Menentukan harga terobosan (penetrating pricing)  
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 Menetapkan harga pada tingkat yang rendah atau murah ketika 
meluncurkan barang baru dengan harapan dapat 
memaksimumkan volume penjualan. Bertujuan untuk memasuki 
pasar di berbagai daerah dengan waktu yang singkat dan 
menyaingi perusahaan yang sudah mapan. 

c. Menetapkan harga berdasarkan permintaan  
 Menetapkan harga yang berbeda pada hari biasanya. Kebijakan 

ini biasanya perbedaan harga pada hari biasa, hari weekend, 
musim liburan yang biasanya diterapkan oleh perusahaan 
penerbangan pesawat, hotel, tempat wisata atau rekreasi dan 
lain-lain.  

d. Kepemimpinan harga (Price Leadership)  
 Perusahaan yang dominan bertindak sebagai penentu harga 

biasanya terdapat di dalam pasar barang yang bersifat oligopoli 
yang hanya terdapat beberapa perusahaan saja di dalamnya. 
Sehingga setiap produk yang diluncurkan di pasar perusahaan 
dominan menjadi penentu harga, perusahaan lainnya 
menyesuaikan.    

e. Menjual barang berkualitas dengan harga rendah:  
 Strategi penentuan harga lebih menekankan kepada 

meningkatkan volume barang yang dijual dan bukan 
memperoleh untung yang tinggi seperti  Matahari Dept. Store 
yang menjual barang-barang berkualitas dengan harga yang 
rendah untuk menarik para pelanggannya. 

f. Kebijakan harga tinggi jangka pendek 
 Menetapkan harga tinggi yang bersifat sementara; yaitu pada 

waktu barang baru yang dihasilkan , mulai dipasarkan. Sebagai 
contoh perusahaan Handphone yang produk barunya biasanya 
awal mula peluncuran harganya sangat tinggi karena belum 
adanya persaingan dan supaya pengembalian modal dipercepat. 
Ketika sudah ada barang saingannya dari perusahaan lain maka 
harga pun akan diturunkan.  

VIII.6 Pendistribusian Barang Dan Jasa 

 Perusahaan-perusahaan sebagian besar menggunakan para 

perantara untuk mendistribusikan produknya dengan cara 

membangun suatu saluran distribusi, yaitu saluran yang dilalui oleh 

produk dari produsen sampai ke pengguna akhir. Dalam melakukan 
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kegiatan pemasaran dan distribusi produk, setiap perusahaan harus 

menentukan jenis saluran distribusi yang tepat untuk digunakan. 

Macam- macam saluran distribusi ini dapat dilihat melalui gambar di 

bawah ini. 

Menentukan saluran distribusi 

a. Saluran langsung produsen ke konsumen  

 Saluran distribusi ini tidak melalui perantara jadi langsung dari 

produsen ke konsumen. Saluran distribusi ini digunakan untuk 

memasarkan barang-barang yang mudah rusak atau barang-

barang yang pasarnya terbatas. Sebagai contoh rumah makan 

atau restoran, penjual bakso, percetakan dll. 

b. Saluran produsen – pengecer – konsumen  

 Saluran distribusi ini mempunyai satu tingkat pedagang 

perantara seperti pengecer. Para produsen mendistribusikan 

produk melalui pengecer. Seperti perajin meubel memasarkan 

produknya ke pengecer, pembuat jajanan kue basah memasarkan 

produknya ke pengecer. 

c. Saluran produsen –  pedagang besar - pengecer – konsumen 

 Saluran distribusi ini mempunyai dua tingkat pedagang 

perantara seperti pedagang besar dan pengecer. Biasanya 

digunakan oleh perusahaan besar yang pasarnya tersebar di 

berbagai daerah dan seluruh negara. Agar menyederhankan 

masalah administratif dan meminimumkan biaya pemasaran. 

Seperti perusahaan kosmetik, perusahaan makanan yang 

diawetkan, minuman kemasan, barang-barang konveksi, dan 

lain-lain. 

d. Saluran produsen – agen penjualan – konsumen, atau produsen – 

agen penjualan -  pengecer – konsumen  

 Saluran distribusi ini bisa mempunyai satu tingkat atau dua 

tingkat. Para produsen mendistribusikannya produknya melalui 

agen penjualan. Atau bisa juga dari agen penjualan kemudian 

melalui pengecer baru akhirnya ke konsumen. 
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Gambar 8.7 

Saluran Distribusi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: (Sadono, 2012: 231) 

 
a. Perantara adalah inividual atau perusahaan yang membantu 

menistribusikan produk 
b. Pedagang besar adalah perusahaan perantara yang 

menghubungkan produsen dengan pedagang eceran. 
c. Pedagang eceran adalah perantara yang menjual produknya 

produsen  langsung ke konsumen 
d. Agen Pemasaran adalah perantara independen yang biasanya 

mewakili banyak perusahaan dan menjual ke pedagang besar, 
pedagang eceran atau keduanya.  

 

Strategi Distribusi 

Strategi distribusi menentukan jumlah maupun biaya cakupan pasar 
yang dicapai sebuah produk yakni seberapa banyak jenis perantara 
yang akan digunakan. Tiga strategi memberikan tingkat cakupan 
pasar yang berbeda: 

a. Distribusi intensif menyangkut pendistribusian produk melalui 
sebanyak mungkin saluran dan anggota (baik pedagang besar 
maupun pedagang eceran). Distribusi ini umumnya digunakan 
untuk barang-barang konsumsi berbiaya rendah dengan daya 
tarik yang luas seperti permen dan majalah. 

b. Distribusi eksklusif, perusahaan memberikan hak eksklusif untuk 
mendistribusikan atau menjual produk tertentu ke sejumlah 
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pedagang besar atau pedagang eceran yang terbatas, biasanya 
dalam lokasi geografis tertentu. Perjanjian seperti itu sangat 
umum untuk produk bergengsi dengan harga tinggi. 

c. Distribusi selektif, produsen hanya memilih pedagang besar atau 
pedagang eceran yang akan memberi perhatian khusus pada 
produk tertentu dalam upaya penualannya, manfaat pajangan, 
dan lainnya. Kebijakan distribusi selektif kebanyakan digunakan 
untuk produk konsumsi seperti peralatan dan perabotan rumah 
tangga. 

Distribusi Fisik  

Distribusi fisik menyangkut kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan 
untuk memindahkan produk secara efisien dari perusahaan 
manufaktur kepada konsumen. Tujuannya menjadikan barang-barang 
tersedia apabila konsumen membutuhkannya dan merasa puas serta 
menjaga agar tetap berbiaya rendah. Meliputi operasi pergudangan 
dan transportasi. (Griffin, 2006: 348-351) 

1. Operasi Pergudangan 

 Penyimpanan, atau pergudangan (warehousing), merupakan salah 
satu bagian utama dari pengelolaan distribusi. Dalam memilih 
strategi, para manajer harus mengingat perbedaan karakteristik 
maupun biaya operasi pergudangan. 

 Jenis-jenis Gudang 

a. Gudang Umum dan Pribadi 

 Gudang pribadi (private warehouse) dimiliki dan 
digunakan oleh satu perusahaan, apakah itu manufaktur, 
grosir, atau pengecer. Kebanyakan gudang pribadi 
dioperasikan oleh perusahaan besar yang berhubungan 
dengan kuantitas yang besar dan membutuhkan 
penyimpanan secara tetap. Sebagai contoh Asia Raya toko 
bahan bangunan yang terletak dijalan sulawesi makassar 
mempunyai gudang pribadi sangat besar sehingga banyak 
menampung stock/persediaan barang.  

 Gudang umum (public warehouse) dimiliki dan 
dioperasikan secara independen. Perusahaan hanya 
menyewa ruangan sebesar yang mereka butuhkan. Gudang 
umum menjadi popular bagi perusahaan-perusahaan yang 
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membutuhkan penyimpanan hanya dalam periode puncak. 
Gudang ini juga digunakan oleh perusahaan manufaktur 
yang membutuhkan banyak lokasi penyimpanan untuk 
mendistribusikan produk-produk ke berbagai pasar. Sebagai 
contoh banyak gudang-gudang umum yang disewakan 
kepada perusahaan untuk menyimpan persediaan 
barangnya. 

b. Gudang Penyimpanan dan Pusat Distribusi 

 Gudang penyimpanan (storage warehouse) menyediakan 
penyimpanan untuk periode waktu yang lebih panjang. 
Produsen barang-barang musiman, seperti hasil pertanian, 
menggunakan jenis gudang ini. 

 Pusat distribusi (distribution center) menyimpan produk-
produk yang permintaan pasarnya konstan dan cukup 
tinggi. Gudang ini digunakan oleh rantai pengecer, grosir, 
dan manufaktur yang perlu memecah jumlah barang 
dagangan yang besar menjadi jumlah yang kecil yang 
diperlukan oleh toko-toko maupun pelanggan. 

Biaya-biaya Pergudangan  

 Biaya-biaya gudang secara umum meliputi beban biaya secara 
nyata seperti penyewaan ruang penyimpanan atau pembayaran 
hipotek (biasanya dihitung berdasarkan ukuran kaki persegi), 
asuransi, dan upah. Biaya-biaya tersebut termasuk biaya 
pengendalian persediaan dan penanganan material. 

a. Pengendalian Persediaan 

Pengendalian persediaan (inventory control) merupakan operasi 
gudang yang lebih dari sekedar memeriksa apa yang ada di 
tangan pada suatu waktu. Hal-hal tersebut kadang-kadang 
melibatkan tindakan penyeimbangan untuk memastikan bahwa 
walaupun harus ada cukup pasokan produk tertentu dalam 
persediaan sepanjang waktu, persediaan yang berlebihan harus 
dihindari. 

b. Penanganan Material 

Kebanyakan orang gudang dipekerjakan untuk penanganan 
material (material handling): transportasi, pengaturan, dan 
pencarian secara rapi barang persediaan. Penekanan biaya 
penanganan bahan produksi berarti mengembangkan strategi 
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penyimpanan suatu produk yang juga mempertimbangkan lokasi 
produk dalam gudang. Pertimbangan lain mencakup keputusan 
pengemasan (apakah akan menyimpan produk sebagai unit 
tersendiri, dalam multipengemasan, atau dalam kontainer 
tertutup). 

2. Operasi Transportasi 

 Biaya tertinggi yang dihadapi banyak manufaktur adalah biaya 
memindahkan suatu produk secara fisik. Jadi biaya tersebut tentunya 
merupakan faktor utama dalam memilih metode transportasi. Tetapi 
perusahaan harus juga mempertimbangkan beberapa faktor lainnya: 
sifat dasar produk, jarak yang harus ditempuh, kecepatannya agar 
barang segera diterima, serta keinginan dan kebutuhan pelanggan. 

Moda Transportasi 

 Beberapa moda transportasi utama meliputi truk, kereta api, 
pesawat udara, pengangkutan air dan pipa saluran. Perbedaan harga 
sangat berhubungan langsung dengan kecepatan pengiriman. 

a. Truk 

 Keuntungan truk meliputi fleksibilitas, pelayanan cepat, dan 
dapat diandalkan. Hampir sebagian besar daerah dapat 
dijangkau truk. Karena kecilnya kerusakan yang terjadi 
dibandingkan dengan transportasi kereta api, barang-barang 
dengan truk membutuhkan lebih sedikit pengepakan-
penghematan biaya yang sangat besar. 

b. Kereta Api 

 Kereta api digunakan untuk transportasi jenis barang yang berat 
dan besar sekali seperti mobil, baja, dan batu bara. Untuk 
memperoleh kembali pangsa pasarnya, kereta api telah 
memperluas jasanya, termasuk waktu pengantaran yang lebih 
cepat dan yang disebut piggyback service yaitu truk trailer yang 
ditempatkan sebagai gerbong. Jasa ini sendiri dapat menghemat 
pengirim sampai dengan setengah biaya pengiriman dengan 
truk. 

c. Pesawat Udara 

 Pesawat Udara adalah cara transportasi tercepat yang pernah 
ada. Keuntungan lainnya meiputi pengurangan biaya yang besar 
dalam penanganan serta pengepakan dan pembongkaran 
dibandingkan dengan cara lainnya. Biaya menyimpan persediaan 



196    |    Buku Daras Pengantar Bisnis 

dapat juga dikurangi untuk komoditas yang tidak lagi perlu 
disimpan. Pengiriman ikan segar dapat diambil oleh rumah 
makan setiap harinya, sehingga menghindari risiko kebusukan 
dalam pengemasan dan penyimpanan. Akan tetapi, angkutan 
udara merupakan bentuk transportasi termahal. 

d. Angkutan Air 

 Dari semua cara transportasi, airlah yang paling murah. Jaringan 
modern dari saluran internal, pintu air, sungai, dan danau 
menyebabkan angkutan air dapat menjangkau banyak wilayah 
dan seluruh dunia, Sayangnya, transportasi air juga merupakan 
alat yang paling lambat. Jadi, perahu dan tongkang terutama 
digunakan untuk bahan produksi yang berat dan berukuran 
besar serta produk-produk (seperti pasir, kerikil, minyak, dan 
gandum) yang kecepatan pengantarannya tidak terlalu menjadi 
hal yang penting. Kini, para manufaktur menggunakan angkutan 
air karena telah banyak kapal yang dibuat khusus untuk memuat 
kontainer besar yang ukurannya sudah dibakukan. 

VIII.7 Promosi Barang Dan Jasa 

 Promosi mempunyai peran untuk memperkenalkan barang 
kepada masyarakat, memberikan informasi mengenai sesuatu barang, 
membujuk dan mempengaruhi para konsumen untuk membeli 
barang tersebut. Agar masyarakat atau para konsumen mengenali 
produk perusahaan maka harus disusun strategi bauran promosi 
(Promotion Mix) yang terdiri atas empat komponen yaitu Periklanan , 
Promosi Penjualan, Hubungan Masyarakat, Penjualan Langsung. 

1. Periklanan 

 Iklan adalah komunikasi tidak langsung yang dibayar digunakan 
oleh sponsor tertentu untuk menyampaikan kepada orang-orang 
mengenai sebuah produk. Peranan yang sangat penting dari iklan 
sebagai alat promosi disebabkan karena ia merupakan alat yang 
paling efektif dalam menjangkau sebanyak mungkin konsumen serta 
mengingatkan konsumen tentang wujudnya dan agar namanya tetap 
diingat konsumen. Berikut ini media periklanan yang paling umum. 

a. Billboards 
b. Surat kabar dan majalah  
c. Radio atau televisi  
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d. Pengiriman brosur melalui pos 
e. Pengiklan dalam internet 
f. Buku yellow pages  

 

2. Promosi Penjualan 

 Promosi penjualan adalah kegiatan promosi jangka pendek yang 
dirancang untuk merangsang konsumen agar membeli atau 
bekerjasama dengan distributor, agen penjualan atau anggota dagang 
lainnya. Promosi penjualan meliputi kegiatan tertentu atau 
penawaran tertentu yang masa berlakunya terbatas. Biasanya tujuan 
dari melakukan promosi penjualan adalah membujuk dan 
mempengaruhi konsumen untuk berbelanja lebih banyak atau lebih 
sering. Kegiatan yang termasuk dalam promosi penjualan ini 
misalnya pemberian kupon, obral, kontes, pameran dan lain-lain.  

3. Hubungan Masyarakat 

 Hubungan masyarakat (Humas) bertujuan membangun 
hubungan yang baik dengan publik atau masyarakat luas melalui 
publisitas yang menyenangkan, menumbuhkembangkan ―citra 
perusahaan‖ yang positif atau baik, menangani atau menghilangkan 
desas desus peristiwa yang kurang baik atau tidak menyenangkan.  
Humas atau Public Relation merupakan sebuah konsep yang 
menggunakan banyak sarana seperti siaran pers, publisitas produk, 
komunikasi perusahaan, lobbying dan penyuluhan.  

Beberapa contoh bentuk publisitas: 

a. Suatu tulisan di koran memuat keluhan atau ketidakpuasaan 
kepada perusahaan jasa telekomunikasi swasta mengenai 
pelayanan buruk yang dilakukan pegawainya 

b. Suatu majalah khusus bisnis mengulas produk-produk yang 
ramah lingkungan dari berbagai perusahaan  

4. Penjualan Langsung 

 Penjualan langsung atau penjualan secara perorangan merupakan 
cara penjualan klasik dimana si penjual secara langsung 
mempromosikan produknya kepada konsumen dengan harapan  
membeli produknya 

 Penjualan langsung ini melibatkan para wiraniaga, dengan begitu 
perusahaan harus cermat memilih orang-orang yang tepat karena 
para wiraniaga ini sebagai ujung tombak untuk mempengaruhi 
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konsumen agar tertarik dan membelinya. Penjualan langsung 
biasanya dilakukan oleh perusahaan asuransi, produsen obat, mesin 
peralatan pabrik dan alat-alat pengangkutan seperti pesawat dan 
kapal laut. 

 

Latihan 

1. Apa yang dimaksud dengan pemasaran? 
2. Apa yang dimaksud dengan bauran pemasaran dan bauran 

promosi? 
 

Ringkasan 

1. Kegiatan pemasaran merupakan suatu sarana untuk 
menghubungkan antara perusahaan dengan konsumen supaya 
produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan bisa cepat sampai 
ke tangan konsumen. 

2. Pemasaran adalah kegiatan manusia untuk memenuhi keinginan 
dan kebutuhannya melalui proses pertukaran. 

3. Pemasaran adalah suatu kegiatan manajemen untuk menciptakan 
kegunaan (utility) suatu barang da atau jasa karena kegunaan 
tempat (place utility), karena kegunaa waktu (time utility), karen 
perubahan bentuk (form utility), serta karena perubahan status 
kepemilikan  (possessive utility) 

4. Kegiatan pemasaran dalam merencanakan dan melaksanakan 
strategi maka harus memperhatikan empat unsur yang penting 
yaitu bauran pemasaran atau marketing mix yang biasa di sebut 
4P: Product (produk), Price (penetapan harga), Place (penempatan) 
dan Promotion (promosi) 

5. Variabel utama untuk segmentasi pasar adalah geografis, 
demografis, psikografik dan perilaku 

6. Perilaku konsumen adalah suatu ilmu mengenai apa yang 
mendasari konsumen untuk memutuskan membeli dan 
mengkonsumsi berbagai macam produk. 

7. Strategi pengembangan produk selain meningkatkan mutu, maka 
daya tarik produk merupakan salah satu taktik pemasaran 
maksudnya bagian pemasaran bisa membuat kesan dan 
meyakinkan bahwa produk tersebut memang berkualitas dan 
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sesuai dengan kebutuhan.  Untuk bisa menciptakan strategi 
seperti itu tadi maka bagian pemasaran harus mengetahui 
pengklasifikasian produk, strategi untuk membentuk penampilan 
barang, siklus barang dan proses mengembangkan barang baru. 

8. Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan 
manfaat yang dimiliki suatu barang dari penjual. Dalam 
penentuan harga ini biasanya melalui proses tawar menawar 
antara pembeli dengan penjual atau penjual telah menetapkan 
satu harga untuk semua pembeli. Akan tetapi penetapan harga 
ini bukamlah suatu hal yang mudah karena akan mempengaruhi 
penjualan dan keuntungan. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penetapan harga: a. 
Mewujudkan keuntungan untuk perusahaan. b. Volume 
penjualan, c. Persaingan dari perusahaan lain, d. Pandangan 
masyarakat terhadap sesuatu barang, e. Kedudukan perusahaan 
dalam pasar. 

 Penetapan harga berdasarkan biaya atau cost – base pricing ini 
harus di gunakan salah satu cara berikut : breake – even analisis  
atau mark-up pricing. Disamping itu ada cara penetapan harga 
lainnya : a. Penetapan harga yang kompetitif, b. Menentukan 
harga terobosan (penetrating pricing), c. Menetapkan harga 
berdasarkan permintaan, d.Kepemimpinan harga (Price 
Leadership), e.Menjual barang berkualitas dengan harga rendah, f. 
Menetapkan harga tinggi dalam jangka pendek. 

9. Perusahaan-perusahaan sebagian besar menggunakan para 
perantara untuk mendistribusikan produknya dengan cara 
membangun suatu saluran distribusi. Saluran distribusi: 
- Saluran langsung produsen ke konsumen  
- Saluran produsen – pengecer – konsumen  
- Saluran produsen –  pedagang besar - pengecer – konsumen 
- Saluran produsen – agen penjualan – konsumen, atau 

produsen – agen penjualan -  pengecer – konsumen  
 Distribusi fisik menyangkut kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan 

untuk memindahkan produk secara efisien dari perusahaan 
manufaktur kepada konsumen. Meliputi operasi pergudangan 
dan transportasi. 

10. Promosi mempunyai peran untuk memperkenalkan barang 
kepada masyarakat, memberikan informasi mengenai sesuatu 
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barang, membujuk dan mempengaruhi para konsumen untuk 
membeli barang tersebut. Agar masyarakat atau para konsumen 
mengenali produk perusahaan maka harus disusun strategi 
bauran promosi (Promotion Mix) yang terdiri atas empat 
komponen yaitu Periklanan , Promosi Penjualan, Hubungan 
Masyarakat, Penjualan Langsung. 

 

Tes Formatif 

1. Nilai kegunaan suatu barang atau jasa akan meningkat bila di 

ubah bentuk pisiknya. Termasuk utility: 

a. Place Utility 

b. Form Utility 

c. Time Utility 

d. Possesive Utility 

2. Manakah yang tidak termasuk Komponen Geografis? 

a. Bangsa 

b. Negara 

c. Propinsi 

d. Gaya hidup 

3. Pengaruh prilaku konsumen dalam menentukan pilihan dan 

pembelian yang didasari oleh pendapat pemimpin (orang yang 

pendapatnya diterima oleh orang lain), dan kelompok referensi 

lainnya seperti teman, rekan sekerja, dan rekan seprofesi. 

Termasuk pengaruh 

a. Psikologi 

b. Pribadi 

c. Sosial 

d. Budaya 

4. Daur hidup produk yang ditandai dengan menurunnya 

penjualan dengan cepat. Termasuk dalam tahap apa? 

a. Tahap Pengenalan produk 

b. Tahap Pertumbuhan 

c. Tahap Kedewasaaan 

d. Tahap Kemunduran 



Buku Daras Pengantas Bisnis    |    201 

5. Pendistribusian produk melalui sebanyak mungkin saluran dan 

anggota (baik pedagang besar maupun pedagang eceran). 

Termasuk strategi distribusi apa? 

a. Distribusi intensif 
b. Distribusi eksklusif 
c. Distribusi selektif 
d. Distribusi kreatif  
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B A B 

IX 
PENGENALAN 
KEUANGAN DALAM 
BISNIS 

IX. BAB IX PENGENALAN KEUANGAN DALAM BISNIS 

 

 

A. Gambaran Singkat Materi Mata Kuliah 

 Pada materi ini, mahasiswa akan mempelajari keuangan dalam 
bisnis. Materi kuliah yang diberikan adalah tentang pengertian uang 
dan pemahaman tentang perbankan. Materi juga membahas tentang 
dana dan peran manajer keuangan, akuntansi dan ruang lingkupnya, 
laporan keuangan dan analisis serta risk-return tradeoff. 

B. Pedoman Mempelajari Materi 

 Dalam mempelajari materi, mahasiswa dianjurkan untuk 
mempelajari dan memperhatikan pokok-pokok penting yang 
berkaitan dengan keuangan bisnis dan kegiatannya serta mengulas 
kembali materi dengan mengerjakan latihan dan tes formatif yang 
ada.  

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Mampu menjelaskan fungsi dan karakteristik uang 

2. Mampu menjelaskan pengertian dan fungsi bank 

3. Mampu memahami konsep akuntansi dan ruang lingkupnya 

4. Mampu menjelaskan pentingnya laporan keuangan 

5. Mampu menggunakan analisa rasio untuk laporan keuangan 

6. Mampu menjelaskan pengertian risk-return tradeoff. 

D. Materi Perkuliahan 

 Perusahaan dalam melakukan bisnis harus memastikan bahwa 
perusahaan mempunyai dana yang cukup untuk melaksanakan 
bisnisnya secara sukses di masa sekarang dan masa mendatang serta 
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dana tersebut diinvestasikan dengan baik. Dana yang cukup harus 
tersedia untuk pembelian material, peralatan dan aset lain, membayar 
tagihan dan mengkompensasi pegawai. Dana perusahaan dikelola 
dalam bagian keuangan di perusahaan.  

 Keuangan merupakan perencanaan dalam mendapatkan dan 
menangani dana perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya 
secara efektif dan efisien (Boone and Kurtz, 2011). Tujuan keuangan 
perusahaan tidak hanya meliputi pemenuhan biaya dan melakukan 
investasi aset tetapi juga memaksimalkan nilai keseluruhan yang 
dilakukan dengan melihat nilai dari harga saham perusahaan (Brown 
and Clow, 2008). Manajer keuangan bertanggung jawab atas 
pemenuhan biaya, melakukan investasi aset dan meningkatkan profit 
ke para pemegang saham. Manajemen keuangan yang solid 
tergantung respon atas kritik dari suksesnya suatu bisnis. Bahkan 
bukanlah suatu hal yang baru jika perusahaan dapat gagal karena 
dana perusahaan tidak dikelola secara baik walalupun perusahaan 
tersebut menawarkan produk yang bagus.  

 Pengelolaan keuangan perusahaan haruslah diserahkan kepada 
orang yang bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan serta 
keahlian dibidangnya. Hal ini disebutkan pada Surah Yusuf ayat 55 
berikut ini: 

                      

 Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); 
Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi 
berpengetahuan". 

Jika keuangan perusahaan dikelola dengan tidak baik dan tidak 
bertanggung jawab, maka akan membawa perusahaan ke hasil yang 
mengecewakan bahkan kebangkrutan. 

 Materi di bawah ini akan membahas aspek-aspek yang 
berhubungan dengan keuangan dalam bisnis. Pembahasan akan di 
mulai dengan uang dan perbankan. Setelah itu pembahasan akan 
dilanjutkan dengan dana dan manajer keuangan, akuntansi dan ruang 
lingkupnya, laporan keuangan dan analisis serta resiko dan asuransi 
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IX.1 Uang Dan Perbankan 

 Uang merupakan alat penting bagi setiap negara. Bahkan uang 
merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama dimana 
termasuk kebutuhan pemerintah, produsen, distributor dan 
konsumen. Uang membuat pelaku bisnis mampu untuk melakukan 
transaksi baik membeli atau menjual barang dan jasa di seluruh dunia 
menjadi lebih mudah. Uang adalah standar nilai dan alat pertukaran 
atau pembayaran (Brown and Clow, 2008). Pada awalnya, standar 
nilai atau alat pertukaran dapat dilakukan dengan media apapun. 
Pada masa lampau, orang menggunakan kulit, binatang, batu bahkan 
jagung sebagai  alat pertukaran. Akan tetapi, masyarakat moderen 
menggunakan koin, nilai tukar, cek dan kartu debit sebagai bagian 
sistem moneter. Barang dan jasa lansung di tukar dengan 
menggunakan uang. Penjual dari barang dan jasa dapat mengambil 
uang dan menukarnya dengan barang atau jasa yang dijual.  

 Uang memberikan kegunaan bagi pemakainya. ketika ingin 
membeli suatu barang ataupun jasa yang di jual oleh perusahaan, 
konsumen menukarnya dengan uang. Tanpa uang, orang-orang akan 
dipaksa untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Aka tetapi 
barter merupakan metode yang sulit untuk diaplikasikan. Hal itu 
disebabkan oleh kesulitan dalam menilai setiap barang yang akan 
ditukar dengan barang lainnya.  

 Oleh sebab itu, uang mempunyai fungsi-fungsi yang membantu 
adanya transaksi jual beli dan membantu perusahaan dalam 
melakukan bisnis. Fungsi-fungsi dasar uang adalah (Thamrin): 

a. Sebagai media pertukaran. 

Uang sebagai media pertukaran adalah suatu yang dapat di 
terima sebagai ukuran nilai dan kesejahteraan.   sistem yang 
menggunakan uang, pembeli dan penjual setuju untuk 
menukarkan uang. 

b. Sebagai alat penyimpan nilai 

Uang akan menyimpan nilai sepanjang waktu. Uang juga dapat 
di simpan atau di tabung. Tabungan dapat meningkatkan 
kesejahteraan. 

c. Sebagai standar nilai 
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Uang sebagai standar adalah cara untuk mengukur berat, jumlah, 
ukuran dan nilai dari sesuatu. Uang menyediakan alat untuk 
menilai barang dan jasa 

 Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya uang harus 
mempunyai karakteristik. Dengan kata lain, karakteristik uang 
mendukung berjalan fungsi uang dan tanpa karakteristik, uang tidak 
dapat berfungsi. Karakteristik uang adalah (Brown and Clow, 2008): 

a. Stabil 

Sebagai alat petukaran atau alat pembayaran, uang dapat berupa 
uang kertas dan koin sebagai bentuk umum dari uang. Untuk 
menjalankan fungsinya, uang  harus mempunyai karakteris dan 
stabil dalam nilai adalah salah satu karakteristik uang. Uang 
dapat dikatakan stabil jika hanya terdapat sedikit perubahan 
dalam nilai yang ada pada uang tersebut.  

Uang dapat dibuat dari berbagai bahan baku seperti emas, 
logam dan kertas. Pada masa lampau, uang akan mempunyai 
nilai jika terbuat dari bahan baku tertentu seperti emas. Bahan 
baku yang dapat dijadikan sebagai uang haruslah bahan baku 
yang langka. Jika persediaan bahan baku terlalu berlebihan maka 
bahan itu akan kehillangan nilainya dan tidak bisa dipakai 
sebagai uang atau tidak dapat menyimpan nilai sehingga tidak 
mempunyai nilai tambah. Jika tidak bernilai, maka pengguna 
uang akan kehilangan keyakinannya pada uang sebagai media 
pertukaran. Dengan demikian, uang menjadi tidak stabil. 

b. Diterima  

Uang harus dapat diteima. Jika uang bernilai maka  tidak ada 
yang meragukan uang tersebut. hal itu berarti uang dapat 
diterima oleh semua pihak Orang akan mau untuk menggunakan 
uang sebagai alat pertukaran barang dan jasa, alat penyimpan 
nilai dan standar nilai.  

c. Dapat dipindahkan  

Uang juga harus dengan mudah dapat dipindahkan atau 
berpindah tempat. Jika uang mempunyai sifat seperti tersebut 
maka fungsinya sebagai media pertukaran dapat dilakukan. 
Akan tetapi hal tersebut harus juga dapat dilakukan tanpa 
mengurangi nilai dari uang tersebut sehinga fungsinya sebagai 
alat penyimpan nilai dan standar nilai terpenuhi.  
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d. Tahan lama  

Sifat tahan lama menjadi hal yang penting dari uang. Sebagai alat 
penyimpan nilai, uang harus dapat bertahan lama sehingga pada 
waktu kedepan, uang masih mempunyai nilai. Hal tersebut 
mendukung dengan berjalannya fungsinya sebagai alat 
pertukaran.  

e. Sulit untuk ditiru 

Uang yang berguna dalam melakukan ketiga fungsinya, 
menjadikan hal yang dicari dan dibutuhkan oleh semua orang. 
Keaslian dari uang tersebut sangat perlu diperhatikan sehingga 
tidak ada orang yang dapat dirugikan atau terjadi penipuan. 
Dengan demikian, sifat sulit untuk ditiru sangat mendukung 
terlaksananya ketiga fungsi dari uang.  

 Dalam ekonomi, bank merupakan salah satu lembaga keuangan 
yang membantu dalam pengaturan jumlah uang yang beredar yang 
diawasi oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Lembaga keuangan 
sejatinya merupakan perusahaan yang menangani uang. Bank 
merupakan tipe utama dari lembaga keuangan yang menangani uang. 
Bank menawarkan berbagai macam jasa keuangan bagi para nasabah. 
Nasabah perbankan adalah para pelaku bisnis dan konsumen. Bank 
membantu para pelaku bisnis dan konsumen dalam megelola 
keuangannya.  

 Pada umumnya, bank menjalankan fungsinya sebagai 
penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke 
masyarakat yang membutuhkan dana. Bank dikenal juga sebagai 
perantara keuangan (financial internediary) karena posisinya sebagai 
perantara antara pihak yang surplus (mempunyai kelebihan dana) 
dan pihak yang defisit (pihak yang memerlukan dana). Untuk lebih 
jelasnya, maka fungsi bank dapat dilihat berikut ini (Triandaru dan 
Budisantoso, 2006): 

a. Agen kepercayaan (agent of trust) 

Dalam melakukan kegiatan perbankan, bank membutuhkan 
kepercayaan sebagai dasar utama. Kepercayaan diperlukan baik 
untuk kegiatan penghimpunan dana ataupun penyaluran dana. 
Bank akan kesulitan melakukan kegiatannya apabila masyarakat 
tidak mempunyai kepercayaan untuk menyimpan uang di bank 
ataupun meminjam uang dari bank. Unsur kepercayaan juga 
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harus dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Bank juga harus 
mempercayai nasabahnya jika ada nasabah yang ingin 
mengajukan kredit. Bank harus mempercayai bahwa debitur 
akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah dan waktu 
yang ditentukan dan tidak menyalahgunakan kredit yang telah 
diberikan. 

b. Agen pembangunan (agent of development) 

Dalam sistem ekonomi, kegiatan di sektor moneter dan sektor rill 
saling terkait satu dengan yang lain. Sektor riil tidak dapat 
berkinerja dengan baik jika sektor moneter tidak bekerja dengan 
baik juga. Dengan adanya sektor moneter, sektor rill terbantu 
dalam kegiatan perekonomiannya dan pembangunan. Kegiatan 
bank memungkinkan masyarakat untuk melakukan kegiatan 
investasi, bisnis atau distribusi. Kelancaran kegiatan sektor riil 
adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masarakat. 

c. Agen jasa (agent of service) 

Bank jug melakukan panwaran jasa perbankan kepada 
masyarakat selain dari kegiatan penghimpunan dan penyaluran 
dana. Jasa yan ditawarkan oleh bank juga berkaitan dengan 
kegiatan perekonomian secara umum. Jasa yang ditawarkan oleh 
bank adalah jasa penitipan barang berharga, jasa pengiriman 
uang, pemberian jaminan perusahaan dan peyelesaian tagihan.  

 Sebagai salah satu lembaga keuangan, maka bank juga 
menawarkan produk dan jasa kepada nasabahnya dalam keuangan. 
Produk dan jasa keuangan yang umumnya ditawarkan oleh bank 
adalah (Brown and Clow, 2008): 

a. Penyimpanan uang 

Salah satu dari jasa utama bank adalah penyimpanan uang pada 
rekening di bank. Menyimpan uang berarti menempatkan atau 
meninggalkan uang untuk disimpan atau untuk pemakaia di 
masa depan. Rekening bank merupakan catatan jumlah uang dari 
transaksi yang dilakukan oleh konsumen baik transajsu 
menabung atau menarik uang dari bank. Transaksi uang yang 
ditaruh di rekening bank disebut setoran. Transaksi pengambilan 
uang dari rekening bank disebut penarikan. Menyimpan uang 
dalam rekening bank mencegah nasabah agar tidak kehilangan 
uang atau mecegah agar tidak terjadi pencurian. Nasabah yang 
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menyimpan uangnya di bank disebut dengan deposan. 

Jasa dalam penyimpanan uang didukung oleh produk yang 
ditawarkan oleh bank. Secara umum, rekening di bank dapat 
dibedakan menjadi (Triandaru dan Budisantoso, 2006): 
1) Rekening giro 

 Rekening giro adalah simpanan yang penarikannya dapat 
dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek untuk 
penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan. 
Untuk keperluan penarikanm maka pemilik rekening giro 
akan diberikan buku cek atau buku bilyet giro.  

2) Rekening tabungan 

 Rekening tabungan adalah simpanan yang penarikannya 
dapat dilakukan dengan perjanjian yang telah disepakati 
sebelumnya. Cara penarikan tabungan dapat dilakukan 
dengan menggunakan buku tabungan atau kartu ATM. 

3) Rekening deposito 

 Rekening deposito adalah simpanan yang penarikannya 
hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal 
yang diperjanjikan antara deposan dan bank. Deposito 
merupakan simpanan atas nama bukan atas unjuk. Apabila 
deposan mengnginkan agar deposito berjangka diperpanjang 
secara otomatis maka bank akan memberikan fasilitas ARO 
atau automatic roll over. 

b. Pemindahan uang 

Bank menggunakan cek dan transfer dana secara elektronik 
untuk memindahkan uang. Cek adalah penggunaan utama dalam 
memindahkan uang dari satu pihak ke pihak lain. Electronic 
transfer funds (EFT) membolehkan uang untuk dipindahkan dari 
suatu rekening bank ke rekening bank lain melalui jaringan 
komputer. Setoran lansung (direct deposit) merupakan 
pembayaran secara elektronik dari rekening bank milik pembayar 
ke pihak lain yang dibayar.  

c. Penyaluran uang 

Penyaluran uang merupakan cara utama bank untuk 
mendapatkan keuntungan. Uang disetor ke bank dapat 
memungkinkan bank untuk meminjamkannya ke nasabah yang 
lain. Nasabah yang menerima pinjaman dari bank disebut dengan 
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debitur. Ketika bank membayar bunga ke deposan, bank juga 
menerima bunga dari uang yang telah bank pinjamkan ke 
debitur. Bank menggunakan bunga dari debitur untuk membayar 
bunga ke deposan. Dalam transaksi kredit atau pinjaman uang, 
bank biasanya meminta jaminan. Jaminan dapat berupa properti 
atau barang seperti mobil yang diagunkan oleh debitur atau 
peminjam yang digunakan sebagai tanggungan jika pinjaman 
tidak dapat dibayar. 

Secara garis besar, ada 4 jenis kredit yang ditawarkan oleh 
bank ke pelaku bisnis dan individual yaitu: 
1) Kredit dengan agunan (mortgage loans) 

 Kredit dengan agunan adalah pinjaman yang diperuntukkan 
pembelian real estate seperti rumah atau gedung. Sedangkan 
agunan adalah perjanjian dumana peminjam atau debitur 
memberi kreditur atau bank hak untuk mengambil alih 
propoerti ketika kredit tidak dibayar. 

2) Kredit komersil (commercial loan) 

 Kredit komersil adalah pinjaman yang dibuat untuk pelaku 
bisnis dalam pembelian persediaan dan peralatan. 

3) Kredit individu (individual loan) 

 Pinjaman yang diajukan oleh individu untuk membayar 
keperluan pribadi seperti mobil, perbaikan rumah ataupun 
liburan. 

4) Jalur kredit (line of credit) 

 Jalur kredit pengaturan kredit dimana lembaga keuangan 
setuju untuk meminjamkan sejumlah uang yang akan 
digunakan setiap saat untuk segala macam keperluan. 

d. Jasa keuangan lainnya 

Bank juga menawarkan jasa lain. Jasa lain tersebut adalah saran 

keuangan dalam pengelolaan dan investasi uang. Bank tidak 

hanya menyimmpan uang tetapi juga dapat menyimpan barang 

berharga seperti perhiasan, sertifikat dan akte kelahiran. Barag 

berharga tersebut disimpan dalam kotak pengaman (safe deposit 

box). Kotak pengaman adalah kotak yang diamankan dalam 

pengawasan bank sebagai tempat penyimpanan dari barang 

konsumen yang berharga. Jasa lain yang diberikan oleh bank 
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adalah kartu kredit yang bergunan untuk pengelolaan dana baik 

individu ataupun perusahaan. 

IX.2 Dana Dan Manajer Keuangan 

 Ketika memulai bisnis baru atau proyek maka manajer harus 
menentukan apakah bisnis baru atau proyek tersebut didukung oleh 
sumber keuangan atau dana yang memadai. Oleh sebab itu, manajer 
akan membuat anggaran atau rencana keuangan dari bisnis baru 
atauproyek itu. Rencana keuangan merupakan suatu kumpulan 
dokumen yang berisi fakta keuangan penting tentang usaha baru 
(Brown and Clow, 2008). Rencana baru merupakan pedoman arah 
yang akan digunakan perusahaan di masa mendatang. Rencana 
keuangan dapat dipakai untuk menarik investor agar menanamkan 
dana di proyek atau usaha baru. Kreditor dan investor tentunya akan 
menyediakan dana untuk bisnis dengan perencanaan keuangan yang 
menguntungkan. Rencana keuangan yang efektif adalah sebagai 
berikut: 

 Mengidentifikasi aset yang diperlukan untuk dibeli 
 Menjelaskan jumlah uang yang dibutuhkan oleh bisnis untuk 

memulai dan beroperasi 
 Menerangkan biaya yang mungkin timbul dan menjelaskan 

bagaimana bisnis dapat menutupi biaya-biayanya 
 Menjeaskan bagaimana bisnis melakukan dokumentasi dan 

membuat laporan catatan keuangan 
 Memprediksi pembiayaan hingga profitabilitas di masa 

mendatang 
 Menjelaskan bagaimana bisnis mendapatkan dana untuk tumbuh 

dan berkembang. 

 Dengan persaingan bisnis yang makin ketat dan tekanan dalam 

industri semakin rapat, organisasi harus mampu untuk mengukur 

dan mengurangi biaya operasional dibarengi dengan kemampuan 

memaksimalkan pendapatan dan profit. Dalam perusahaan, hal yang 

berkaitan dengan keuangan dikepalai oleh CFO. Direktur keuangan 

atau chief financial officer (CFO) sebagai salah satu eksekutif memiliki 

wewenang untuk mengembangkan dan mengimplemtasikan rencana 

keuangan. Selain itu, manajer keuangan juga menentukan sumber 

yang paing sesuai untuk perusahaan dan penggunaan dari dana 
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tersebut. Dengan wewenang yang dimiliki maka CFO menjadi salah 

satu orang penting dalam keuangan dan daftar gaji perusahaan.  

 CFO biasanya dibantu oleh 3 manager senior. Nama dari ketiga 
jabatan manager senior itu dapat berbeda setiap organisasi, akan 
tetapi umumnya adalah wakil direktur untuk manajemen keuangan 
(vice president for financial management), bendahara (treasurer) dan 
pengawas (controller) (Brown and Clow, 2008). Vice  president for 
financial management bertanggung jawab atas persiapan yang 
berkaitan dengan prediksi keuangan dan analisa keputusan investasi 
yang penting seperti produk baru, failitas produksi baru dan akuisisi. 
Treasurer bertanggung jawab atas semua aktivitas pembiayaan 
termasuk manajemen kas, persiapan dan perencanaan pajak dan 
hubungan dengan para pemegang saham. Treasurer  juga mempunyai 
tugas pada penjualan saham baru yang diterbitkan ke investor. 
Sedangkan controller merupakan chief accounting manajer atau kepala 
manajer akuntansi.  Controller mempunyai tugas dalam pencatatan 
buku keuangan perusahaan, persiapan laporan keuangan dan 
melaksanakan internal audit. 

IX.3 Akuntansi Dan Ruang Lingkupnya 

 Dalam melakukan bisnisnya, perusahaan akan mengeluarkan 
biaya-biaya. Biaya-biaya tersebut termasuk mulai dari ketika pelaku 
bisnis mulai untuk membuka bisnis. Semua persiapan, peralatan dan 
pendukung fisik memerlukan biaya. Hal itu juga tidak akan 
beroperasi dengan baik jika perusahaan tidak memperkerjakan 
sumber daya manusia yang tepat. Kombinasi sumber daya baik 
manusia ataupun fisik untuk beroperasi meminta adanya alur kas 
baik masuk dan keluar sehingga penting bagi perusahaan untuk 
mengetahui arah kas tersebut. Pencatatan dari alus kas yang telah 
masuk atau dibelanjakan yang disebut dengan akuntansi. 

 Akuntansi adalah proses sistematis yang mencatat dan 
melaporkan posisi keuangan dari seseorang atau organisasi. Sistem 
akuntansi dirancang untuk mengumpulkan, mencatat dan melapor 
transaksi keuangan yang mempengaruhi operasional dari bisnis 
(Brown and Clow, 2008).  Pengertian lain dari akuntansi merupakan 
satu sistem menyimpan informasi keuangan untuk dianalisis dan 
diguanakan sebagai dasar untuk mengambi tindakan memperbaiki 
posisi keuangan suatu perusahaan (Sukirno, et.al, 2011). Bisnis skala 
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kecil biasanya akan menyewa jasa dari akuntan independen. Akan 
tetapi perusahaan skala besar akan memperkerjakan perusahaan 
akuntan untuk mengelola dan malakukan audit terhadap catatan 
keuangan perusahaan. Audit adalah review dari catatan dan prosedur 
akuntansi.   

 Karena pentingnya komunikasi dalam informasi keuangan, 
akuntansi terkadang dipanggil sebagai bahasa bisnis (language of 
business). Hal ini disebabkan karena akuntansi dipandang sebagai cara 
untuk mengkomunikasikan baiknya operasi bisnis. 

 Akuntansi juga mempunyai terminologi sendiri. Setiap orang 

yang terlibat dalam bisnism harus memahami dasar dari akuntansi. 

Manajer bisnis, pegawai dari perusahaan dan investor dapat 

menggunakan informasi untuk mengetahui kesehatan perusaaan 

tempat mereka bekerja atau tempat berinvestasi. 

 Langkah-langkah yang diliput dalam sistem akuntansi terdiri 

atas kegiatan mencatatkan data, menerjemahkan data dan 

mendistribusikan data. Sedangkan langkah menganalisis data bukan 

merupakan hal yang diliput dalam sistem akuntasi. Akuntansi pada 

dasarnya merupakan catatan arus kas keuangan yang membantu 

perusahaan dalam menjalankan fungsi pengendalian dan 

pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan. 

Penjelasan langkah-langkah yang diliput dalam sistem akuntansi 

adalah (Sukirno, et.al, 2011): 

a. Pencatatan data 

 Pencatatan data biasanya dilakukan oleh staf keuangan tetapi 

dibawah tanggung jawab dan pengawasan akuntan. Kegiatan dalam 

pencatatan data meliputi pencatatan arus keluar dan masuk kas, 

kegiatan pembelian dan penjualan ke dalam lajur. 

b. Penerjemahan data 

 Kegiatan penerjemahan data ini adalah termasuk dalam tugas 

menyediakan pernyataan keuangan atau informasi mengenai posisi 

keuangan perusahaan pada periode waktu tertentu. Kegiatan ini juga 

meliputi pembuatan laporan tertulis sebagai penjelasan terhadap 

dokumen yang disediakan. 
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c. Pendistribusian data 

 Laporan keuangan yang telah dibuat dan disediakan perlu 
didistribusikn kepada semua pemakai laporan keuangan tersebut. Hal 
yang perlu diingat adalah laporan keuangan yang akan 
didistribusikan harus disahkan oleh akuntan yang bertanggung jawab 
atas penyediaan dokumen. 

 Laporan keuangan memberikan informasi kepada pihak yang 
berkaitan dengan perusahaan. Para pemakai laporan keuangan 
berasal dari internal dan eksternal perusahaan dan tergantung kepada 
informasi akuntansi untuk membuat keputusan bisnis. Manajer 
bisnis, pemerintah atau organisasi non profit adalah pengguna utama 
dari informasi akuntansi karena membantu mereka membuat rencana 
dan pengawasan harian dalam operasi yang berjangka panjang. 
Pemilik bisnis dan dewan direksi dari organisasi non profit juga 
tergantung kepada data akuntansi dalam menentukan kinerja manajer 
dalam operasi organisasi. Beberapa perusahaan menggunakan data 
akuntasi dalam negosiasi kontrak dan pegawai menggunakan sebagai 
alat monitor produktivitas dan profitabilitas perusahaan.  

  Untuk membantu pegawai memahami bahwa pekerjaan yang 
mereka laksanakan mempengaruhi kinerja keuangan, banyak 
perusahaan membagi informasi keuangan yang sensitif dengan 
pegawaiya. Hal itu dilakukan agar perusahaan dapat mengajari 
pegawai untuk memahami dan menggunakan laporan keuangan. Hal 
tersebut dinamakan manajemen buku terbuka (open book management). 
Konsep manajemen buku terbuka mempercayai bahwa dengan 
memperbolehkan pegawai melihat informasi keuangan membantu 
mereka untuk memahami bagaimana pekerjaan pegawai dapat 
memberikan kontribusi ke kesuksesan perusaaan dan memberikan 
manfaat ke pegawai juga.  

 Diluar perusahaan, investor yang potensial mengevaluasi 
informasi akuntansi untuk membantu mereka dalam menentukan 
pembelian saham perusahaan. Para akuntan memegang peranan 
pentin tidak hanya dalam bisnis tapi juga di masyarakat. Pekerjaan 
akuntan mempengaruhi banyak aspek dalam lingkungan bisnis. 
Laporan keuangan yang telah diaudit oleh para akuntan mampu 
meningkatkan rasa kepercayaan para pemakai laporan keuangan atas 
informasi yang tersirat dari lapoan tersebut. Para akuntan tidak hanya 
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membantu perusahaan untuk menyajikan informasi akuntansi ke 
para pemakai informasi tetapi juga membantu manajer dalam 
memberikan informasi persaingan dan lingkungan ekonomi dimana 
bisnis berada.  

 Ketika perusahaan ingin melakukan proyek atau usaha baru, 
maka perusahaan harus memulainya dengan rencana pembiayaan 
atau dana yang dibutuhkan. Sehingga langkah selanjutnya bagi 
perusahaan adalah melakukan investasi untuk mendukung proyek 
dan mengarah ke pelaksanaan operasi bisnis. Semua jenis organisasi 
baik organisasi yang mempunyai orientasi profit atauun non- profit 
memerlukan 3 aktivitas dasar keuangan dan akuntansi memegang 
peranan kunci pada ketiga aktivitas. Aktivitas-aktivitas tersebut 
adalah (Boone and Kurtz, 2011): 

a. Aktivitas pembiayaan yang menyediakan dana yang diperlukan 
untuk memulai bisnis dan mengembangkannya setelah berjalan. 

b. Aktivitas investasi yang menyediakan aset berharga yang 
diperlukan dalam menjalankan bisnis 

c. Aktivitas operasi yang fokus kepada penjualan barang dan jasa. 
Disamping itu aktivitas ini harus mempertimbangkan biaya-
biaya sebagai elemen penting menuju manajemen keuangan yang 
baik. 

IX.4 Laporan Keuangan Dan Analisis 

 Sistem akuntansi dirancang untuk menghasilkan laporan 
keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang meringkaskan 
perubahan yang terjadi dari transaksi bisnis yang terjasi sepanjang 
periode akuntansi (Brown and Clow, 2008).  Sedangkan yang periode 
akuntansi adalah periode waktu yang direfleksikan dalam lapora 
akuntansi. Laporan keuangan menyediakan informasi penting bagi 
manajer untuk mengevaluasi posisi likuiditas dari perusahaannya 
(kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan 
kebutuhan untuk mengkonversi aset menjadi kas), profitabilitas 
perusahaan dan keseluruhan kesehatan keuangan. Laporan keuangan 
juga menyediakan informasi yang dapat digunakan pemilik bisnis 
untuk membuat keputusan keuangan.  

 Pada masa lampau, bisnis mulai dari skala kecil hingga skala 
besar memerlukan laporan keuangan (financial statements). Biasanya, 
laporan keuangan digunakan hanya untuk keperluan para pemilik 
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binis. Seiring dengan adanya prinsip corporate governance dan 
beralihnya perusahaan dari private ke publik maka perusahaan 
diharuskan untuk mengeluarkan laporan keuangan dalam laporan 
tahunan. Hal itu dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi 
keuangan perusahaan ke para pemegang saham, pegawai, bank dan 
perusahaan investasi. Dengan tersedianya laporan keuangan 
perusahaan, maka stakeholders (pihak-pihak yang terkait dengan 
perusahaan) dapat mempelajari keadaan keuangan bisnis dan 
membandingkan perkembangan laporan keuangan dari beberapa 
periode. 

 Laporan keuangan utamanya adalah neraca (balance sheet), 
laporan rugi laba (income statement) dan laporan arus kas (income 
statement) (Brown and Clow, 2008)  Ketiga laporan keuangan tersebut 
merupakan dasar bagi manajer untuk membuat keputusan. Dengan 
membuat interpretasi dari data di laporan keuangan, manajer dapat 
mengkomunikasikan informasi yang sesuai untuk pembuatan 
keputusan  di internal dan membuat pihak luar tertarik kepada 
perusahaan.   

 Dari semua laporan keuangan, neraca dianggap sebagai leporan 
yang permanen karena mempunyai periode dari tahun ke tahun. 
Laporan rugi laba dan laporan arus kas merupakan laporan 
sementara karena hanya melaporkan kegiatan pada akhir tahun. 
Perusahaan publik diminta untuk melaporkan posisi keuangan pada 
setiap periode 3 bulan dan pada akhir tahun fiskal. Laporan tahunan 
yang diperiksa dan diverifikasi oleh perusahaan auditor.  

a. Laporan rugi laba 

Pada akhir periode akuntansi, perusahaan ingin mengetahui 
keuntungan dan kerugian dari bisnis yanng dijalankan. 
Pendapatan dalam penjualan dan biaya yang harus dikeluarkan 
untuk operasi menjadi perhatian perusahaan. Hal inilah yang 
dilaporkan dalam laporan rugi laba. Laporan rugi laba 
menjelaskan arus sumber daya yang menampilkan kinerja 
perusahaan sepanjang periode waktu (Boone and Kurtz, 2011). 
Laporan rugi laba adalah laporan dari pendapatan, pengeluaran 
dan pendapatan bersih atau kerugian bersih dari peiorde 
akuntansi. Oleh sebab itu, laoran rugi laba juga dikenal dengan 
istiah laporan pendapatan. Manajer melihat laporan rugi laba 
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untuk melihat peningkatan atau penurunan dari pendapatan dari 
satu periode ke periode lain.  

 Adanya laporan tentang keuntungan dan kerugian 
perusahaan membantu pembuat keputusan fokus kepada 
keseluruhan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan untuk 
menghasilkan penjualan. Manajer dari organisasi non profit juga 
memerlukan laporan rugi laba ini untuk menentukan apakah 
pendapatan dari kontribusi dan sumber lain dapat menutupi 
biaya operasi. Akhirnya, laporan rugi laba menyediakan dasar 
data yang dibutuhkan untuk menghitung rasio keuangan yang 
digunakan manajer dalam aktivitas perencanaan dan 
pengendalian. 

b. Neraca 

Neraca adalah laporan keseimbangan dalam aset, kewajiban dan 
ekuitas pada akhir periode akuntansi. Neraca merupakan posisi 
keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (Boone and Kurtz, 
2011). Neraca bagaikan sebuah gambaran dari keuangan bisnis 
pada saat tertentu. Neraca harus dipersiapkan dalam kurun 
waktu yang regular. Hal ini karena manajer dan pihak internal 
lainnya seringkali meminta informasi ini setiap hari, setiap 
minggu atau setiap bulan. Di lain pihak, pengguna eskternal, 
seperti para pemegang saham dan penganalisa industri akan 
jarang menggunakan informasi  seperti setiap 3 bulan atau setiap 
tahun.  

 Neraca mempunyai 2 sisi dimana kedua sisi tersebut harus 
sama atau seimbang. Sisi kiri dari neraca menunjukkan aset 
perusahaan atau apa yang dimiliki. Aset disusun dengan 
berdasar kepada likuiditas dari aset mulai dari yang lancar 
hingga yang tetap. Sisi kiri juga menunjukkan bagaimana 
perusahaan menggunakan dana yang tersedia untuk operasional 
bisnis. Sedangkan sisi kanan neraca menunjukkan kondisi 
kewajiban dan ekuitas perusahaan. Sisi kanan merupakan klaim 
terhadap aset perusahaan. Kewajiban dan ekuitas 
mengindikasikan sumber dari aset perusahaan dan diurut 
berdasarkan waktu jatuh tempo.  

 Manajer dan investor melihat neraca untuk menentukan 
apakah kewajiban terlalu banyak. Neraca juga mengindikasikan 
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jika terlalu banyak kas yang dimiliki perusahaan. Kas yang 
terlalu banyak menandakan bahwa uang di perusahaan tidak 
digunakan secara efisien. 

c. Laporan arus kas 

Neraca dan laporan rugi laba menunjukkan informasi keuangan 
yang penting. Akan tetapi, keduanya tidak menunjukkan posisi 
kas pada periode akuntansu. Arus kas adalah uang yang tersedia 
untuk bisnis pada periode waktu tertentu (Brown and Clow, 
2008). Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang 
menunjukkan arus kas masuk dan keluar sepanjang periode 
akuntansi. Hal itu biasanya dilakukan per bulan, per 3 bulan atau 
per tahun). 

 Salah satu alasan bahwa laporan arus kas itu penting adalah 
perusahaan dapat kekurangan kas ketika perusahaan 
mendapatkan profit karena pada saat ini kebanyakan produk 
dijual dengan kredit. Penjualan kredit dianggap sebagai 
pendapatan bagi perusahaan. Bisnis dari penjualan kredit tidak 
akan mendapatkan pembayaran atas kredit dari konsumen dalam 
waktu dekat sehingga perusahaan tidak mempunyai cukup uang 
untuk membayar tagihannya.  

 Ada alasan lain kenapa arus kas menjadi penting bagi bisnis 
terutama ketika bisnis ingin meminjam uang. Ketika bisnis ingin 
mendapatkan pinjaman, maka kreditur dan investor berharap 
pemohon pinjaman bisnis dapat menunjukkan arus kas positif 
yang konsisiten. Laporan arus kas dapat menunjukkan posisi 
penerimaan arus kas perusahaan, arus pembayaran untuk 
operasi, arusinvestasi dan pembiayaan pada periode akuntansi. 
Dengan demikian, lender atau kreditur mendapatkan keyakinan 
melalui informasi dari laporan arus kas bahwa pinjaman dapat 
dibayar kembali. 

 Dalam melakukan pengumpulan dan verifikasi informasi 
keuangan melalui laporan keuangan, diperlukan alat analisa yang 
dapat diandalkan dalam interpretasi data. Profesional akuntan 
membantu perusahaan terutama manajer dalam menginterpretasikan 
laporan keuangan selain tanggung jawab penting dalam 
mempersiapkan laporan keuangan. Profesional akuntan juga 
membantu manajer untuk membandingkan data tentang aktivitas 
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perusahaan sekarang dengan periode yang lalu dan perusahaan lain 
dalam industri.  

 Analisa rasio merupakan salah satu metode yang umum 
digunakan untuk mengukur likuiditas, profitabilitas dan 
ketergantungan terhadap pembiayaan hutang sekaligus efektivitas 
dari penggunaan sumber daya oleh manajemen. Analisa rasio juga 
memperbolehkan perbandingan dengan perusahaan lain dalam 
industri yang sama dan kinerja perusahaan yang lalu. Rasio 
membantu manajer untuk mengartikan kinerja aktual dan 
membandingkan yang seharusnya terjadi. Perbandingan rasio dengan 
perusahaan yang mirip dalam industri  membantu manajer 
memahami kinerja perusahaan terhadap perusahaan pesaing. 
Sementara itu, standar industri juga dapat menjadi tolak ukur yang 
baik bagi perusahaan. Hal itu dilakukan dengan membandingkan 
rasio pada periode akuntansi masa kini dengan perhitungan dari 
periode sebelumnya untuk mendapatkan tren.  

 Analisa rasio dapat dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio 
berikut ini (Boone and Kurtz, 2011): 

a. Rasio likuiditas 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk 
memenuhi kewajiban jangka pendek. Peningkatan likuiditas 
mengurangi kemungkinan bahwa perusahaan akan menghadapi 
kecemasan yang diakibatkan kebutuhan dana dalam membayar 
pinjamannya. Di lain pihak, perusahaan dengan likuiditas rendah 
mungkin akan dihadapi dengan pilihan ketidakmampuan atau 
meminjam dari kreditur yang berbunga tinggi untuk membayar 
kewajiban jangka pendek. Rasio yang umum digunakan dalah 
rasio lancar (current ratio) atau rasio cepat (quick ratio). 

b. Rasio aktivitas 

Rasio aktivitas mengukr efektivitas manajemen dalam 
menggunakan sumber daya perusahaan. Salah satu rasio aktivitas 
adalah perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan 
mengindikasikan berapa putaran produk bergerak dalam bisnis.  

c. Rasio profitabilitas 

Rasio yang mengukur kinerja keuangan organisasi secara 
keseluruhan dengan mengevaluasi kemampuan dalam 
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menghasilkan pendapatan melampaui biaya operasi dan biaya 
lainnya disebur rasio profitabilitas. Untuk mengitung rasio ini, 
akuntan membandingkan pendapatan perusahaan dengan 
penjualan atau investasi. Dalam periode waktu, rasio 
profitabilitas dapat menunjukkan efektivitas manajemen dalam 
operasi binis. 3 rasio yang penting dalam rasio profitabilitas 
adalah gross profit margin, net profit margin dan return on equity. 

d. Rasio leverage 

Rasio leverage menunjukkan sejauhmana perusahaan bergantung 
kepada pembiayaan hutang. Rasio ini menyediakan informasi 
yang menarik kepada investor potesial atau kreditor. Jika 
manajemen mempunyai banyak hutang dalam pembiayaan 
operasi perusahaan, masalah dapat muncuk dalam pemenuhan 
pembayarn bunga dan pengembalian hutang. Walaupun 
pembiayaan hutang mempunyai kelebihan tetapi jika perusahaan 
terlalu tergantung kepada hutang akan mengarah ke bangkrut.  

 Dari keempat rasio diatas, semua menggunakan informasi yang 
ada di neraca dan laporan rugi laba. Rasio membantu manajemen 
untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dan 
indikasi jika memerlukan investigasi lebih lanjut. Sebagai tambahan, 
dalam menghitung rasio, manajer, investor dan kreditor harus 
menaruh perhatian tentang bagaimana akuntan mengaplikasi aturan 
akuntansi ketika mempersiapkan laporan keuangan. 

IX.5 Risk-Return Tradeoff 

 Perkembangan pentingnya profesional keuangan dapat terlihat 
dari banyaknya penawara pekerjaan dengan posisi tersebut. dalam 
melakukan pekerjaannya, profesional keuangan secara terus menerus 
mencari cara untuk menyeimbangkan resiko dan pendapatan 
keuangan yang diharapkan. Resiko adalah ketidakpastian akan 
kerugian dan keuntungan. Sedangkan pendapatan adalah 
keuntungan atau kerugian sebagai hasil dari investasi pada periode 
waktu tertentu.  

 Manajer keuangan berusaha untuk memaksimalkan 
kesejahteraan para pemegang saham dengan melakukan 
penyeimbangan optimal antara resiko dan pendapatan. Metode 
penyeimbangan tersebut adalah pertukaran resiko dan pendapatan 
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(risk-return trade off). Situasi pertukaran tersebut dapat diilustrasikan 
dengan seperti berikut: perusahaan yang sangat tergantung kepada 
dana pinjaman dapat meningkatkan pendapatan (dalam bentuk kas) 
kepada para pemegang saham, tetapi semakin banyak uang yang 
dipinjam perusahaan semakin besar resiko para pemegang saham. 
Peningkatan kas di tangan perusahaan mengurangi resiko untuk 
ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan kas. Akan tetapi, 
karena terlalu banyak kas dan tidak mampu menginvestasikan dana 
surplus mengurangi profitabilitas.  

 Setiap manajer keuangan harus melakukan aksi penyeimbangan 
resiko ndan pendapatan. Bahkan manajer keuangan harus 
mempelajari untuk beradaptasi terhadap perubahan sistem keuangan. 
Jika terjadi krisis, perusahaan akan kesulitan untuk mendapatkan 
tambahan dana dari pinjaman. Sehingga hal itu memaksa peruahaan 
untuk melakukan ekspansi dalam pencarian tambahan dana dari 
sumber lain seperti perusahaan pembiayaan komersil. Akhirnya, 
manajer keuangan juga perlu untuk dapat beradaptasi terhadap 
perubahan internal perusahaan. 

 

Latihan 

1. Apa peran keuangan dalam binis? 
2. Jelaskan tentang fungsi dan karakteristik uang? 
3. Apa yang dimaksud denga akuntansi? 
4. Jelaskan tentang fungsi bank? 
5. Jelaskan tentang laporan keuangan? 
6. Apa yang dimaksud dengan analisis rasio keuangan? 
7. Apa pengertian dari risk-return tradeoff.? 

 

RINGKASAN 

1. Keuangan merupakan perencanaan dalam mendapatkan dan 
menangani dana perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya 
secara efektif dan efisien 

2. Tujuan keuangan perusahaan tidak hanya meliputi pemenuhan 
biaya dan melakukan investasi aset tetapi juga memaksimalkan 



202    |    Buku Daras Pengantar Bisnis 

nilai keseluruhan yang dilakukan dengan melihat nilai dari harga 
saham perusahaan 

3. Uang membuat pelaku bisnis mampu untuk melakukan transaksi 
baik membeli atau menjual barang dan jasa di seluruh dunia 
menjadi lebih mudah.  

4. Uang adalah standar nilai dan alat pertukaran atau pembayaran 
5. Fungsi-fungsi dasar uang adalah sebagai media pertukaran., 

sebagai alat penyimpan nilai dan sebagai standar nilai. 
6. Lembaga keuangan sejatinya merupakan perusahaan yang 

menangani uang. 
7. Pada umumnya, bank menjalankan fungsinya sebagai 

penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali 
ke masyarakat yang membutuhkan dana.  

8. Bank dikenal juga sebagai perantara keuangan (financial 
internediary) karena posisinya sebagai perantara antara pihak 
yang surplus (mempunyai kelebihan dana) dan pihak yang 
defisit (pihak yang memerlukan dana). 

9. Fungsi bank yaitu agent of trust, agent fo development dan agent of 
service 

10. Rencana keuangan merupakan suatu kumpulan dokumen yang 
berisi fakta keuangan penting tentang usaha baru   

11. Rencana baru merupakan pedoman arah yang akan digunakan 
perusahaan di masa mendatang. Rencana keuangan dapat 
dipakai untuk menarik investor agar menanamkan dana di 
proyek atau usaha baru. 

12. Dalam perusahaan, hal yang berkaitan dengan keuangan 
dikepalai oleh CFO. Direktur keuangan atau chief financial officer 
(CFO) sebagai salah satu eksekutif memiliki wewenang untuk 
mengembangkan dan mengimplemtasikan rencana keuangan. 

13. CFO biasanya dibantu oleh 3 manager senior yaitu  wakil 
direktur untuk manajemen keuangan (vice president for financial 

management), bendahara (treasurer) dan pengawas (controller) 
14. Akuntansi adalah proses sistematis yang mencatat dan 

melaporkan posisi keuangan dari seseorang atau organisasi. 
Sistem akuntansi dirancang untuk mengumpulkan, mencatat dan 
melapor transaksi keuangan yang mempengaruhi operasional 
dari bisnis  

15. Akuntansi merupakan satu sistem menyimpan informasi 
keuangan untuk dianalisis dan diguanakan sebagai dasar untuk 
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mengambi tindakan memperbaiki posisi keuangan suatu 
perusahaan 

16. Laporan keuangan adalah dokumen yang meringkaskan 
perubahan yang terjadi dari transaksi bisnis yang terjasi 
sepanjang periode akuntansi   

17. Periode akuntansi adalah periode waktu yang direfleksikan 
dalam lapora akuntansi.  

18. Laporan keuangan menyediakan informasi penting bagi manajer 
untuk mengevaluasi posisi likuiditas dari perusahaannya 
(kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan 
kebutuhan untuk mengkonversi aset menjadi kas), profitabilitas 
perusahaan dan keseluruhan kesehatan keuangan. 

19. Laporan keuangan utamanya adalah neraca (balance sheet), 
laporan rugi laba (income statement) dan laporan arus kas (income 
statement) 

20. Analisa rasio merupakan salah satu metode yang umum 
digunakan untuk mengukur likuiditas, profitabilitas dan 
ketergantungan terhadap pembiayaan hutang sekaligus 
efektivitas dari penggunaan sumber daya oleh manajemen.  

21. Analisa rasio juga memperbolehkan perbandingan dengan 
perusahaan lain dalam industri yang sama dan kinerja 
perusahaan yang lalu. 

22. Analisis rasio meliputi rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio 
leverage dan rasio profitabilitas 

23. Resiko adalah ketidakpastian akan kerugian dan keuntungan. 
Sedangkan pendapatan adalah keuntungan atau kerugian sebagai 
hasil dari investasi pada periode waktu tertentu.  

24. Manajer keuangan berusaha untuk memaksimalkan 
kesejahteraan para pemegang saham dengan melakukan 
penyeimbangan optimal antara resiko dan pendapatan disebut 
risk-return trade off. 

 

Tes Formatif 

1. Fungsi bank yaitu kecuali: 
a. agent of trust,  
b. agent of change 
c. agent fo development  
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2. Fungsi-fungsi dasar uang adalah 
a. sebagai media pertukaran dan alat penyimpan nilai 
b. sebagai alat ukur 
c. sebagai balas jasa 

3. CFO biasanya dibantu oleh 3 manager senior yaitu kecuali 
a. wakil direktur untuk manajemen keuangan (vice president for 

financial management) 
b. Manajer sumber daya 
c. pengawas (controller) 

4. Laporan keuangan utamanya adalah  
a. Neraca (balance sheet), laporan rugi laba (income statement) dan 

laporan arus kas (income statement) 
b. Neraca (balance sheet), laporan pajak, laporan arus kas (income 

statement) 
c. Laporan harian, neraca (balance sheet) dan laporan rugi laba 

(income statement) 
5. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek adalah 
a. rasio aktivitas  
b. rasio likuiditas 
c. rasio profitabilitas 

6. Manajer keuangan berusaha untuk memaksimalkan 
kesejahteraan para pemegang saham dengan melakukan 
penyeimbangan optimal antara resiko dan pendapatan disebut  
a. Akuntansi 
b. Keuangan 
c. risk-return trade off. 

7. Keuntungan atau kerugian sebagai hasil dari investasi pada 
periode waktu tertentu.  
a. Resiko  
b. Pendapatan 
c. Akuntansi  

8.  Laporan keseimbangan dalam aset, kewajiban dan ekuitas pada 
akhir periode akuntansi dan merupakan posisi keuangan 
perusahaan pada tanggal tertentu 
a. Neraca (balance sheet) 
b. Laporan rugi laba (income statement)  
c. Laporan  arus kas (income statement) 
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