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KATA SAMBUTAN 

 

Perkembangan bisnis dan ekonomi saat ini tumbuh pesat dan tingkat 

persaingan usaha dan bisnis semakin ketat. Setiap tahun akan selalu hadir 

pendatang baru beragam kreatifitas untuk memenangkan persaingan dan menjadi 

tantangan tersendiri bagi para pebisnis di Indonesia. 

Buku/Modul ini memberikan penjelelasan mengenai integrasi tata kelola bisnis 

dengan pendekatan studi empiris. Buku ini sebagai salah satu jawaban mengenai 

integrasi tata kelola  diantara pedagang dan petani buah dengan menggunkan 

pendekatan ilmu yang beragam. 

Buku ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa pada Strata 2 

(S2), serta Strata 3 (S3) pada bidang kajian yang terkait. Selain referensi bagi 

mahasiswa, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan 
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KATA PENGANTAR 

Buku/ Modul ini ditulis dengan harapan bisa memberikan gambaran bagi 

pembaca tentang model tata kelola dan perilaku bisnis para pedagang sayur, ikan, 

daging, dan ayam dengan studi ilmiah dalam kajian manajemen dan bisnis. 

Pembaca juga bisa mendapatkan studi literatur mengenai teori-teori dasar bisnis, 

tata kelola bisnis, dan perilaku bisnis, serta kajian empiris mengenai penelitian 

model tata kelola bisnis dan perilaku bisnis.  

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang telah membantu dan mendukung proses penulisan buku/modul  ini. 

Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa buku 

ini mash terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran  yang konstruktif 

serta diskusi ilmiah akan diterima oleh penulis. 

 

Jambi, September 2018 

 

Edward 

 

 

 

 

 

 

 



v 

DAFTAR ISI 

 
Bab I  Bisnis 

1.1 Bisnis dan Lingkungan Bisnis ............................................................  1 

1.2 Pihak-pihak Dalam Pengelolaan Bisnis ...............................................  1 

1.3 Maksud dan Tujuan Bisnis ................................................................  2 

1.4 Tingkatan Partisipasi Bisnis ..............................................................  3 

1.5 Sistem Ekonomi Bisnis .....................................................................  3 

1.6 Lingkungan Bisnis ...........................................................................  7 

1.7 Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ..........................  11 

1.8 Kinerja Binis ...................................................................................  17 

 

Bab II MANAJEMEN PROSES BISNIS (BPM) 

2.1 Manajemen Bisnis ...........................................................................  22 

2.2 Menentukan Proses Bisnis ................................................................  23 

2.3 Memahami Pentingnya Proses Bisnis .................................................  25 

2.4 Perbaikan Proses Bisnis ...................................................................  28 

2.5 Proses Bisnis Rekayasa Ulang ...........................................................  30 

2.6 Memilih Suatu Proses Reengineer .....................................................  37 

2.7 Manajemen Proses  Bisnis ................................................................  37 

 
Bab III BISNIS INTERNASIONAL 

3.1  Pendorong  Internasional .................................................................  45 

3.2  Faktor Globalisasi ............................................................................  46 

3.3  Mengapa Bisnis Go Internasional?.....................................................  47 

3.4  Level Keterlibatan Bisnis Internasional ..............................................  48 

3.5  Struktur Organisasi Internasional ......................................................  49 

3.6  Hambatan Dalam Menjalankan Bisnis Internasional ............................  51 

 
Bab IV BENTUK ORGANISASI BISNIS 

4.1  Bentuk Organisasi Bisnis ..................................................................  53 

4.2  Ekspansi Bisnis ................................................................................  58 

 
BAB V. KINERJA BISNIS 

5.1  Kinerja Bisnis ..................................................................................  61 

5.2  Bisnis yang Berkelanjutan ................................................................  63 

5.3  Review Bisnis ..................................................................................  66 



vi 

5.4  Menilai Efisiensi Bisnis Anda .............................................................  69 

5.5  Teori Dalam Bisnis ...........................................................................  77 

 
Bab V. Pengelolaan dan Pengorganisasian Bisnis 

6.1  Fungsi Manajemen ..........................................................................  93 

6.2  Level Manajemen ............................................................................  95 

6.3  Peranan Manajemen ........................................................................  96 

6.4  Keterampilan Manjemen ..................................................................  97 

6.5  Struktur Organisasi ..........................................................................  98 

 
BAB VII. Konsep Pedagang 

7.1  Pengertian dan konsep Petani ..........................................................  103 

7.2  Konsep  Usaha Tani .........................................................................  105 

7.3  Konsep Pendapatan .........................................................................  107 

 
BAB VIII Konsep Pedagang 

8.1  Pengertian Pedagang Menurut Para Ahli ............................................  114 

 

BAB IX Model Strategi Pemasaran Dan Manajemen Sumber Daya 
Manusia Untuk Mencapai Keunggulan Bersaing Pada Toko 
Kelontong Di Kawasan Pasar Tradisional  
Di Provinsi Jambi 

 

9.1  Pendahuluan ...................................................................................  117 

9.2  Telaah Literatur ..............................................................................  119 

9.3  Metode ...........................................................................................  120 

9.4  Hasil ..............................................................................................  121 

9.5  Pembahasan ...................................................................................  126 

9.6  Kesimpulan .....................................................................................  127

DAFTAR PUSTAKA..............................................................................       128

PROFIL PENULIS



 

1 

BAB I 

BISNIS 

 

 

1.1 BISNIS DAN LINGKUNGAN BISNIS 

Banyak kegiatan yang dilakukan dimasyarakat memerlukan pengelolaan 

yang efektif dan efisien. Pada dasarnya, organisasi yang mengelola kegiatan 

masyarakat dapat dibedakan menjadi organisasi profit (bisnis) dan organisasi non 

profit. Kegiatan non profit berorientasi pada tujuan sosial dan tidak mencari 

keuntungan secara finansial. Contoh organisasi non profit adalah LSM, LBH, dan 

sebagainya. 

Kegiatan bisnis merupakan proses kegiatan oleh individu atau kelompok 

melalui proses penciptaan, pertukaran kebutuhan dengan tujuan untuk 

memperoleh keuntungan khususnya secara finansial. Organisasi bisnis merupakan 

suatu system yang terdiri berbagai subsistem yang terdiri dari input, proses, dan 

output. Organisasi bisnis juga tidak dapat dipisahkan dari sistem yang lebih besar 

yang berupa sistem ekonomi yang berkembang yang secara langsung ataupun 

tidak langsung berpengaruh terhadap organisasi bisnis. 

Dalam organisasi bisnis terdapat stakeholder yaitu pihak-pihak yang secara 

langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan suatu organisasi. 

Stakeholder primer merupakan pihak-pihak yang secara langsung dipengaruhi 

oleh kebijakan, ataupun aktivitas organisasi. Sedangkan stakeholder sekunder 

merupakan pihak-pihak yang tidak secara langsung terpengaruh kegiatan 

organisasi.  

 
1.2 Pihak-Pihak dalam Pengelolaan Bisnis 

Berdasarkan tingkat kepentingan dan keterlibatan dalam aktivitas bisnis, 

SDM yang terlibat dalam bisnis dikategorikan menjadi: 

1. Pemilik modal 

Pihak-pihak yang menyediakan dana sehingga kegiatan operasional dan 
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aktivitas organisasi dapat berjalan dengan lancar. 

2. Manajer 

Orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan 

mengelola organisasi bisnis sehingga akan mencapai tujuan yang 

direncanakan oleh pemilik modal. 

3. Tenaga kerja 

Merupakan pengelola proses produksi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen akan produk yang berkualitas. 

4. Konsumen 

Konsumen merupakan pengguna produk yang dihasilkan oleh organisasi 

bisnis. Konsumen merupakan kelompok potensial yang akan menggunakan 

produk atauun jasa yang ditawarkan oleh organisasi bisnis. 

 
1.3.  Maksud dan Tujuan Bisnis 

Bisnis tidak hanya bermaksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

konsumen. Ada beberapa tujuan yang biasanya ingin dicapai suatu organisasi 

bisnis, yaitu: 

 Pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen 

Contohnya produk sepeda motor untuk sarana transportasi yang mudah dan 

fleksibel 

 Keuntungan usaha 

Semua organisasi bisnis menginginkan keuntungan secara finansial atas usah 

yang mereka lakukan. 

 Pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan 

Contoh organisasi bisnis dengna tujuan ini adalah PT Perhutani yang 

melakukan Reboisasi dan penghijauan untuk kelestarian usaha dimasa datang. 

 Mengatasi berbagai risiko 

Contoh usaha ini adalah biro jasa keamanan, lembaga asuransi. 

 Tanggung jawab sosial 

Banyak usaha yang mulai peduli terhadap lingkungan sosial selain mengejar 
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keuntungan. Contohnya produk mobil ramah lingkungan, produk plastik daur 

ulang. 

 

1.4. Tingkatan Partisipasi Bisnis 

Ada beberapa tingkatan partisipasi bisnis dalam lingkungan ekonomi global, 

yaitu: 

1. Domestik 

Organisasi bisnis terbatas pada lingkungan local dan belum memasarkan ke 

luar negri sehingga masih terbatas dalam satu negara. 

2. Internasional 

Seiring perkembangan usaha dan mulai jenuhnya pasar domestik sebagai 

akibat ketatnya persaingan, organisasi bisnis dapat memperluas pangsa pasar 

ke negara lain yaitu memasuki pasar internasional. 

3. Multinasional 

Perusahaan internasional yang membangun pabrik diluar negri akan memasuki 

fase perusahaan multinasional jika dia memiliki sejumlah pabrik di berbaga 

negara yang berbeda. Tujuannya untuk memaksimalkan perpaduan biaya 

produksi yang murah dengan biaya distribusi yang murah. 

4. Global 

Seiring dengan banyaknya perusahaan global, maka beberapa perusahaan 

mulai memilih suatu lokasi pabrik diberbagai negara dan melakukan sinergi 

antar pabrik untuk memproduksi produk secara efektif, efisien dan fleksibel. 

 

1.5  Sistem Ekonomi di Dunia 

1.5.1 Sistem Ekonomi dan Faktor Produksi 

Sistem ekonomi merupakan sistem negara untuk mengalokasikan sumber 

daya ke berbagai warganegaranya, baik individu maupun organisasi. Selain itu 

sistem ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan 
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sekelompok orang (negara) untuk mengatasi beberapa persoalan seperti: 

1.5.1.1 Barang apa yang seharusnya dihasilkan 

1.5.1.2 Bagaimana cara menghasilkan barang itu 

1.5.1.3 Untuk siapa barang tersebut dihasilkan atau bagaimana barang tersebut 

didistribusikan kepada masyarakat. 

Sistem ekonomi dapat dibedakan menurut kepemilikan dan atau 

pengendalian terhadap sumberdaya. Sumberdaya seringkali disebut sebagai faktor 

produksi. Faktor produksi diartikan sebagai sumberdaya yang digunakan dalam 

produksi barang dan jasa, paling tidak ada 4 faktor produksi, yaitu: 

1. Tenaga Kerja (sumberdaya manusia) 

Diartikan sebagai kemampuan fisik dan mental orang-orang pada saat mereka 

memberikan kontribusi pada produksi dalam perekonomian. Sebagai contoh, 

sebuah perusahaan keuangan (perbankan) mempekerjakan 200 orang 

karyawan dalam satu unit kerja (cabang). Diantara 200 karyawan tersebut 

terdapat beberapa orang yang merupakan tenaga kerja terampil dan terdidik, 

seperti software enginers, treasury, marketing funding/lending maupun analis 

kredit. 

2. Modal 

Diartikan sebagai dana yang dibutuhkan untuk menciptakan dan menjalankan 

perusahaan/bisnis. Dalam hal ini modal tidak hanya berupa dana/uang tunai 

saja, tapi dapat juga berupa surat berharga, seperti saham, maupun obligasi. 

3. Wirausahawan 

Merupakan individu yang menanggung risiko dan peluang yang ditimbulkan 

oleh penciptaan dan pengoperasian bisnis baru. 

4. Sumber daya (sumber daya fisik dan sumber daya informasi) 

Sumberdaya fisik merupakan hal-hal berwujud yang digunakan organisasi 

dalam melaksanakan bisnis mereka. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya 

alam dan bahan baku, fasilitas perkantoran dan produksi, serta peralatan lain 

yang mendukung. Sedangkan sumberdaya informasi adalah data atau 

informasi lain yang digunakan dalam bisnis. 
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1.5.2 Jenis Sistem Ekonomi 

Jenis sistem ekonomi yang berbeda akan mengelola faktor-faktor produksi 

dengan cara-cara yang berbeda pula. Pada beberapa sistem, kepemilikannya 

bersifat pribadi, ada pula yang faktor produksinya dimiliki pemerintah. Berikut ini 

merupakan jenis-jenis sistem perekonomian: 

1. Sistem Ekonomi Terpimpin 

Sistem ekonomi terpimpin didefinisikan sebagai perekonomian yang 

mengandalkan pemerintah terpusat untuk mengendalikan semua atau 

sebagian besar faktor produksi dan untuk membuat semua atau sebagian 

besar keputusan produksi dan alokasi. Dua bentuk paling mendasar dari 

sistem perekonomian terpimpin adalah komunisme dan sosialisme. 

Sistem ekonomi komunis adalah sistem ekonomi yang penggunaan 

faktor produksi dikendalikan oleh pemerintah. Tanah, tenaga kerja, modal 

yang dimiliki oleh pemerintah dan kewirausahaan disediakan oleh pemerintah. 

Semua keputusan-keputusan ekonomis diambil oleh pemerintah, misalnya 

mengenai produksi, distribusi, konsumsi dan kepemilikan. Dalam hal ini pasar 

(penawaran, permintaan dan persaingan) tidak mempunyai kekuatan untuk 

memengaruhi sistem. 

Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang kepemilikan 

sebagian besar bisnis ada ditangan perseorangan (swasta), tetapi pemerintah 

mengendalikan pengoperasian dan pengaturan industri-industri tertentu. 

Pemerintah dalam hal ini akan memegang kendali industri-industri tersebut, 

dimana barang dan jasa yang dihasilkan digunakan oleh masyarakat luas. 

Contoh industri-industri yang dikendalikan pemerintah: pertambangan, 

transportasi, komunikasi, kesehatan, maupun perusahaan milik negara. Sistem 

ekonomi ini dilandasi oleh falsafah kolektifisme dan organisme. Ciri-ciri sistem 

ekonomi sosialis adalah : 

a. Negara sangat berkuasa dalam pemilikan bersama (kolektivitas) semua 

faktor produksi. 

b. Produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan (production for needs). 
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c. Perencanaan ekonomi (economic planning) dilakukan oleh negara. 

d. Negara bertindak sebagai penentu harga 

2. Sistem Ekonomi Pasar 

Sistem ekonomi pasar adalah perekonomian di mana individu-individu 

mengendalikan keputusan produksi dan alokasi melalui penawaran dan 

permintaan. Asumsi dasar yang dipakai dalam sistem perekonomian ini adalah: 

liberalisme, individualisme, rasionalisme atau intelektualisme, materialisme dan 

humanisme. 

Ciri-ciri sistem ekonomi pasar : 

a. Penjaminan atas hak milik perseorangan 

b. Mementingkan diri sendiri (self interest) 

c. Pemberian kebebasan penuh 

d. Persaingan bebas (free competition) 

e. Harga sebagai penentu (price system) 

f. Peran negara minimal 

3. Sistem Ekonomi Campuran (Mixed Market) 

Sebagian besar negara mengandalkan beberapa bentuk perekonomian 

campuran, yang menonjolkan sifat-sifat baik perekonomian kapitalis maupun 

sosialis. Welfare state adalah suatu negara yang ingin menciptakan demokrasi 

seluas-luasnya kepada rakyatnya dengan menghapuskan kemiskinan 

struktural. 

Tindakan yang dilakukan negara dalam sistem perekonomian ini : 

a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa yang digunakan 

untuk operasional negara. Dalam hal-hal tertentu, tindakan ini dilakukan 

untuk mendistribusikan pendapatan. 

b. Penarikan pajak, biasanya yang dikenakan pajak progresif sehingga 

semakin besar kekayaan seseorang maka semakin besar pula harta yang 

diberikan kepada negara. Pajak ini digunakan untuk melakukan tindakan 
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yang ketiga. 

c. Subsidi diberikan kepada para pihak yang membutuhkan sehingga 

kemiskinan struktural dapat diselesaikan dan distribusi pendapatan dapat 

terjadi. 

 

1.6 Lingkungan Bisnis 

Adalah keseluruhan hal-hal atau keadaan di luar badan usaha atau industri 

yang memengaruhi kegiatan organisasi. Lingkungan bisnis meliputi lingkungan 

ekonomi, teknologi, sosial dan persaingan. 

 
1.6.1 Lingkungan Ekonomi 

Lingkungan ekonomi merujuk pada kondisi sistem ekonomi tempat 

perusahaan tertentu beroperasi. Kondisi ekonomi merefleksikan  kondisi bisnis 

nyata. Apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi maka konsumsi dan 

permintaan cenderung meningkat, sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang 

menurun mengakibatkan konsumsi dan permintaan menurun. Besaran sensitifitas 

atas pertumbuhan ekonomi tiap-tiap industri berbeda. Perusahaan sebagai bagian 

dari lingkungan ekonomi perlu mencermati situasi dan kondisi ekonomi. 

Manajemen perlu bersikap antisipatif terhadap peluang dan ancaman lingkungan 

makro khususnya lingkungan ekonomi. Ada beberapa faktor ekonomi yang perlu 

diperhatikan perusahaan karena akan berpengaruh terhadap jalannya bisnis. 

Faktor ekonomi tersebut adalah: 

 
1.6.1.1 Produk Domestik Bruto dan Produk Nasional Bruto 

Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) adalah 

total produk yang dihasilkan semua pihak yang berada dalam wilayah nasional 

suatu negara, baik sebagai warga negara maupun bukan. Dalam perhitungan PDB 

akan dimasukkan semua output, baik yang dihasilkan oleh warga negara 

Indonesia maupun warga negara asing yang berdiam di Indonesia. Warga negara 

Indonesia yang berada di luar negeri tidak termasuk dalam hitungan PDB. 



 

8 

Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) adalah 

total produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, baik yang berdomisili di 

dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam perhitungan PNB akan dimasukkan 

semua output yang dihasilkan oleh seluruh warga negara Indonesia, baik yang 

tinggal di Indonesia maupun luar negeri. Output warga negara asing tidak 

termasuk dalam perhitungan PNB. 

Pertumbuhan PNB (dan atau PDB) sering dikenal dengan istilah 

pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh kuat terhadap dunia bisnis. Semakin 

tinggi pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang 

selanjutnya akan mendorong daya beli. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi akan meningkatkan peluang bisnis, meningkatkan penjualan dan laba 

perusahaan. Sebaliknya jika PNB rendah maka akan berdampak negatif terhadap 

dunia bisnis. 

 
1.6.1.2 Tingkat pengangguran 

Pengangguran adalah tingkat tidak adanya pekerjaan bagi orang yang 

secara aktif mencari pekerjaan dalam suatu sistem ekonomi. Bila tingkat 

pengangguran rendah, berarti kurang tersedianya tenaga kerja untuk direkrut oleh 

bisnis. Ketika bisnis bersaing satu sama lain untuk mendapatkan tawaran tenaga 

kerja yang tersedia, bisnis menaikkan upah yang ingin mereka bayar. Jika upah 

terlalu tinggi, bisnis akan menanggapi dengan mempekerjakan lebih sedikit 

pekerja, akibatnya pengangguran meningkat. 

 

1.6.1.3 Inflasi 

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan 

terus-menerus (kontinu). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses 

menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi berdampak terhadap 

menurunnya daya beli dan konsumsi masyarakat. Penyebab Inflasi dapat 

dibedakan menjadi: 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang
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1.6.1.3.1 Cost-push inflation (market power inflation): Tingginya harga 

disebabkan oleh tingginya biaya. 

1.6.1.3.2 Demand-pull inflation: Tingginya harga disebabkan oleh kuatnya 

permintaan pelanggan atas produk 

 

Selain itu inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal 

dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari 

dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang 

dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat 

harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri 

adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa 

terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan 

tarif impor barang. 

 
1.6.1.4 Suku bunga 

Permintaan atas barang dan jasa juga dipengaruhi oleh faktor suku bunga. 

Peningkatan suku bunga cenderung merubah pola konsumsi. Konsumsi cenderung 

menurun dan menabung cenderung meningkat. Dari sisi perusahaan, peningkatan 

suku bunga mendorong biaya meningkat dan pada akhirnya harga jual juga 

meningkat. 

 

1.6.2 Lingkungan Teknologi 

Pengertian teknologi merujuk pada semua cara yang digunakan 

perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konstituen mereka, termasuk 

pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik dan komunikasi. 

Terdapat dua kategori umum dari teknologi yang berhubungan dengan bisnis: 

 
1.6.2.1 Teknologi produk dan jasa 

Teknologi ini digunakan dalam proses penciptaan barang atau jasa. 

Teknologi tidak hanya digunakan dalam manufacturing saja, tetapi juga pada 

penyedia jasa. Teknologi baru, termasuk internet, menimbulkan revolusi pada 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
http://id.wikipedia.org/wiki/Impor
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hampir setiap aspek bisnis. Mulai dari cara pelanggan dan perusahaan berinteraksi 

hingga dimana, kapan dan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan mereka. 

Teknologi merupakan basis persaingan untuk beberapa perusahaan, khususnya 

mereka yang tujuannya menjadi pemimpin teknologi pada industri mereka. 

 

1.6.2.2 Teknologi proses bisnis 

Teknologi proses bisnis digunakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan 

pada operasi internal (seperti akuntansi) dan membantu menciptakan hubungan 

yang lebih baik dengan konstituen eksternal, seperti pemasok dan pelanggan. 

 

1.6.3 Lingkungan Hukum-Politik 

Lingkungan ini mencerminkan hubungan antara bisnis dan pemerintah, 

biasanya dalam bentuk regulasi pemerintah. Sistem hukum ikut menentukan apa 

yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh organisasi. Selain itu 

berbagai perwakilan pemerintah mengatur bidang- bidang penting seperti praktek 

periklanan, pertimbangan keamanan dan kesehatan serta standar perilaku yang 

dapat diterima. 

Sentimen pro atau anti bisnis dalam pemerintah dapat memengaruhi lebih 

lanjut kegiatan bisnis. Selama periode sentimen pro bisnis, perusahaan lebih 

mudah bersaing dan tidak terlalu memperhatiakan isu anti trust. Sebaliknya 

selama periode sentimen anti bisnis, perusahaan mengalami kegiatan persaingan 

lebih dibatasi. Faktor lain yang dijadikan pertimbangan perusahaan internasional 

adalah stabilitas politik. Tidak ada bisnis yang ingin membuka perusahaan di 

negara lain kalau hubungan dagang dengan negara tersebut tidak stabil. 

 

1.6.4 Lingkungan Sosio-Budaya 

Lingkungan sosial mencakup kebiasaan, adat istiadat, nilai, dan 

karakteristik demografik dari masyarakat dimana sebuah organisasi beroperasi. 

Proses sosio-budaya menentukan barang dan jasa serta standar perilaku bisnis 

yang dihargai dan diterima masyarakat. 
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Pilihan dan selera pelanggan bervariasi sepanjang dan dalam batas- batas 

nasional. Pilihan dan selera pelanggan sangat bervariasi dalam Negara yang sam 

dan dapat berubah-ubah sepanjang waktu (cara memilih gaya, warna dan selera 

berubah-ubah sepanjang musim). Faktor sosio-budaya juga mempengaruhi 

bagaimana perasaan pekerja tentang pekerjaan dan organisasi mereka. Dalam 

beberapa budaya pekerjaan membawa makna sosial yang penting, ditempat lain 

pekerjaan hanyalah sarana untuk satu tujuan dan orang hanya memperhatikan 

soal upah dan keamanan kerja 

 

1.7  Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Seringkali kita mendengar berbagai media mengupas permasalahan 

tanggungjawab sosial perusahaan serta etika bisnis. Kasus-kasus yang sering 

timbul biasanya terkait dengan pelanggaran atau minimnya kepedulian 

perusahaan terhadap persoalan tanggungjawab dan etika bisnis. Sebuah 

perusahaan bergerak karena beraksinya sumber daya manusia bersama-sama 

sumberdaya yang lain. Agar aksi manajemen perusahaan berjalan selamat perlu 

memperhatikan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika dan tanggung jawab 

sosial merupakan petunjuk perusahaan agar dalam bekerja tidak bertabrakan 

dengan pemegang kepentingan perusahaan, seperti pelanggan, pemerintah, 

pemilik, kreditur, pekerja dan komunitas atau masyarakat. Hubungan yang 

harmonis dengan pemegang kepentingan akan menghasilkan energi positif buat 

kemajuan perusahaan. Tanggungjawab sosial adalah suatu keyakinan bahwa 

keputusan-keputusan bisnis harus dibuat dan dilaksanakan dalam batasan 

pertimbangan-pertimbangan sosial dan ekonomi. 

 
1.7.1 Etika Bisnis Dan Etika Manajerial 

Etika (ethics) merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan 

yang salah atau tindakan yang baik dan yang buruk yang mempengaruhi hal 

lainnya. Dengan kata lain, perilaku etis (ethical behavior) merupakan perilaku 

yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan 
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dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan membahayakan. Sedangkan 

perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial. 

Sehingga etika bisnis (business ethics) dapat diartikan sebagai perilaku etis atau 

tidak etis yang dilakukan oleh manajer suatu organisasi. 

Etika manajerial merupakan standar perilaku yang memandu para manajer 

dalam pekerjaan mereka. Ada 3 kategori luas dari cara etika manajerial dapat 

mempengaruhi pekerjaan orang, yaitu: 

1.7.1.1 Perilaku terhadap karyawan 

Kategori ini meliputi materi seperti perekrutan dan pemecatan, kondisi 

upah dan kerja, serta privasi dan kepedulian. 

1.7.1.2 Perilaku terhadap organisasi 

Isu-isu etis juga timbul dari perilaku karyawan terhadap majikan, 

khususnya dalam bidang-bidang seperti konflik kepentingan, kerahasiaan, 

dan kejujuran. Konflik kepentingan terjadi bila suatu aktifitas bisa 

menguntungkan individu dan merugikan majikan. 

1.7.1.3 Perilaku terhadap agen ekonomi lainnya 

Etika memengaruhi hubungan antara perusahaan dan karyawannya 

dengan apa yang disebut agen kepentingan primer, terutama pelanggan, 

pemasok, penyalur dan serikat buruh. 

 

1.7.2 Pendekatan Terhadap Tanggungjawab Sosial 

Ada banyak pendekatan yang dapat diambil oleh perusahaan dalam 

merespon tuntutan masyarakat akan pelaksanaan tanggungjawab sosial 

perusahaan. Berikut ini merupakan beberapa pendekatan yang dapat 

menggambarkan sampai sejauh mana organisasi bersedia melaksanakan 

tanggungjawab sosial dan tingkat keterlibatan organisasi tersebut dalam 

pelaksanaan tanggungjawab sosial. 

1.7.2.1 Pendekatan Obstruktif 

Perusahaan yang menggunakan pendekatan obstruktif bermakna bahwa 

perusahaan melakukan usaha seminimal mungkin dalam memecahkan masalah 
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sosial dan lingkungan. Tindakan lain yang mungkin dilakukan perusahaan adalah 

melakukan usaha menolak atau menutupi pelanggaran yang dilakukan. 

 
1.7.2.2 Pendekatan Defensif. 

Bentuk tanggung jawab sosial dengan pendekatan ini ditandai dengan 

perusahaan yang hanya memenuhi persyaratan hukum secara minimum atas 

komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Akan 

tetapi perusahaan tidak akan lebih dari itu. Apabila melakukan pelanggaran maka 

perusahaan juga akan berusaha menutupi kesalahan, mengakuinya dan 

mengambil tindakan perbaikan yang sesuai. 

 
1.7.2.3 Pendekatan Akomodatif 

Perusahaan yang menerapkan tanggung jawab sosial dengan pendekatan 

akomodatif akan melakukan tanggung jawab sosial melebihi persyaratan hukum 

minimum dalam rangka memenuhi komitmennya terhadap kelompok dan individu 

dalam lingkungan sosialnya. 

 
1.7.2.4 Pendekatan Proaktif 

Pendekatan ini adalah tingkatan tertinggi yang dapat diperlihatkan oleh 

perusahaan dalam tanggung jawab sosial. Dalam pendekatan ini perusahaan 

secara aktif akan mencari peluang untuk melakukan tanggung jawab sosial dan 

memberikan sumbangan demi kesejahteraan kelompok dan individu dalam 

lingkungan sosialnya. 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Spektrum Pendekatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
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1.7.3 Bidang-Bidang Tanggungjawab Sosial 

Dengan segala keterbatasan, perusahaan tidak dapat melaksanakan 

tanggungjawab sosial di segala bidang. Oleh karena itu, ada berbagai pilihan yang 

dapat dilakukan perusahaan untuk menunjukkan komitmen sosial mereka. 

1. Investasi dalam lingkungan masyarakat 

Bentuk investasi dalam lingkungan masyarakat antara lain: 

a) Keterlibatan perusahaan dengan lingkungan masyarakat. 

Cara yang dilakukan adalah perusahaan memanfaatkan produk- 

produk atau keahlian mereka untuk mengatasi permasalahan sosial di 

masyarakat (misalnya dalam persoalan kesehatan atau kelangsungan 

hidup). Contoh konkret yang terjadi dalam masyarakat misalnya keterlibatan 

produsen obat nyamuk dalam usaha pemerintah untuk pemberantasan 

penyakit demam berdarah. 

b) Investasi dalam usaha kecil 

Perlunya menyadari bahwa perekonomian yang sehat akan tercipta 

apabila usaha kecil dan besar saling mendukung dalam perekonomian. Dari 

kesadaran itulah banyak perusahaan besar yang membantu baik dalam 

sumber daya keuangan, manusia, maupun teknologi untuk membantu 

sektor usaha kecil dan menengah. Contoh: pemberian kredit lunak bagi 

Usaha Kredit Menengah dan Usaha Kredit Mikro oleh Bank-bank nasional. 

2. Pendidikan dan Pelatihan 

Perusahaan menanamkan sumberdaya mereka kedalam pendidikan dan 

pelatihan karena masa depan perusahaan, masyarakat dan negara terkait 

secara langsung dengan kualitas pendidkan dan pelatihan kerja. Contoh: 

pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi maupun mahasiwa kurang 

mampu. 

3. Kebijakan dan Program Ketenagakerjaan 

Dalam bidang ketenagakerjaan, perusahaan berusaha menjawab berbagai 
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tantangan yang beragam, mulai dari masalah kesempatan kerja yang adil 

untuk warga sekitar sampai masalah program untuk keluarga karyawan. 

Contoh: Perusahaan menyediakan jasa penitipan anak bagi karyawan yang 

memiliki anak usia balita. 

4. Tanggungjawab terhadap lingkungan 

Pemeliharaan dan pembaharuan lingkungan harus menjadi prioritas utama 

dalam daftar kepedulian sosial perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan 

tergantung pada lingkungan sekitar. Contoh: Berbagai perusahaan yang 

menghasilkan produk samping berupa limbah, telah memiliki instalasi 

pengolahan limbah secara modern dan memenuhi standar internasional. 

5. Perlindungan konsumen 

Konsumerisme didefinisikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan untuk 

melindungi hak-hak konsumen. Konsumen memegang peranan penting dalam 

kesuksesan perusahaan, sehingga upaya perlindungan hak-hak konsumen 

dirasa sangat penting. Hak-hak konsumen meliputi: hak untuk mendapatkan 

produk yang aman, hak atas informasi, hak untuk memilih dan hak untuk 

didengarkan. 

1.7.4 Pertimbangan Tanggungjawab Sosial 

Dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial ada beberapa pihak 

yang keberadaannya harus dipertimbangkan oleh perusahaan yaitu: 

1.7.4.1 Pelanggan (Customers) 

1.7.4.2 Pekerja (Employees) 

1.7.4.3 Pemegang saham (Stockholders) 

1.7.4.4 Kreditur (Creditors) 

1.7.4.5 Masyarakat (Communities) 

Tanggungjawab Sosial Kepada Pelanggan (Sosial Responsibility To 

Customer) 
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1. Bagaimana memastikan tanggungjawab bisnis : 

 Tetapkan kode etika. 

 Monitor keluhan pelanggan. 

 Memperoleh umpan balik pelanggan 

2. Bagaimana memastikan tanggungjawab pemerintah : 

 Peraturan Keamanan Produk. 

 Peraturan Periklanan. 

 Peraturan Persaingan Industri. 

Tanggungjawab Sosial Kepada Pekerja (Sosial Responsibility To   

Employees) 

1. Keamanan Pekerja (Employee Safety) Memastikan Tempat kerja yang aman 

bagi pekerja 

2. Perlakuan pekerja 

Memastikan tidak ada diskriminasi 

3. Kesamaan kesempatan (Equal Opportunity) Kesamaan Kesempatan/Hak sipil 

4. Bagaimana memastikan tanggung jawab Bisnis : 

 Keluhan Prosedur 

 Kode etik 

 UU Ketenaga kerjaan 

Tanggungjawab Sosial Kepada Kreditor (Sosial Responsibility To    

Creditors) 

1. Kewajiban Keuangan 

2. Informasikan kreditur jika mempunyai permasalahan keuangan 

Tanggungjawab Sosial Kepada Lingkungan (Sosial Responsibility To The 

Environment) 

1. Pencegahan polusi udara: 
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 Peninjauan kembali proses produksi 

 Petunjuk penyelenggaraan pemerintah 

2. Pencegahan polusi daratan: 

 Peninjauan kembali proses produksi dan pengemasan 

 Menyimpan dan mengirim barang sisa beracun ke lokasi pembuangan 

Tanggungjawab Sosial Kepada Masyarakat (Sosial Responsibility To 

Community) 

3. Menjadi sponsor peristiwa atau event masyarakat lokal 

Memberikan sumbangkan kepada masyarakat tidak mampu. 

1.8 Kinerja Bisnis 

Dunia bisnis adalah terus-menerus mengevaluasi metode-metode 

untuk menemukan proses bisnis yang lebih efisien dalam hal biaya dan 

pencapaian tujuan. Praktek membuat metrik untuk mengukur kinerja adalah 

salah satu cara bahwa pemilik bisnis dan manajer berusaha untuk 

mendapatkan yang lebih baik pengembalian investasi untuk proses bisnis 

mereka. Manajemen kinerja bisnis adalah cara pemantauan metode 

menggunakan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dan kemudian 

menggunakan data untuk menemukan metode yang lebih baik. Maksud dari 

pengawasan prosedur manajemen untuk mengembangkan metode yang 

efektif untuk mencapai tujuan telah sekitar sejak bisnis pertama kali dimulai. 

Bahkan prajurit besar Cina kuno mengerti kebutuhan untuk memantau proses 

dan menyesuaikan berdasarkan hasil. Manajemen kinerja bisnis 

dikembangkan sebagai cara untuk merampingkan proses pemantauan dan 

mengembangkan cara yang lebih efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Manajemen kinerja bisnis adalah tindakan menetapkan cita-cita 

korporasi, pemantauan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan 

tersebut, dan kemudian menciptakan cara bagi manajer untuk lebih efektif 

mencapai tujuan tersebut. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data, 
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sebuah perusahaan dapat menentukan apa yang telah perubahan manajerial 

efek pada kinerja dan kemudian mengubah perubahan tersebut untuk 

membantu menciptakan proses yang lebih efektif. Ide manajemen kinerja 

bisnis adalah sebuah konsep yang luas, tetapi terbaik digunakan untuk 

menganalisis tujuan spesifik dan membantu perusahaan untuk menghemat 

biaya, operasional sementara menghasilkan lebih banyak pendapatan pada 

saat yang sama. Yang penting untuk diingat mengenai pengelolaan kinerja 

bisnis adalah bahwa hal ini digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan 

dan manajemen. Menggunakan metrik adalah hanya sarana untuk berakhir, 

dengan itu menjadi lebih tinggi profitabilitas. 

Kinerja usaha adalah badan usaha terhadap pemahaman tentang 

proses-proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis dan 

kemudian mengukur efektivitas proses-proses tersebut untuk mencapai hasil 

yang diinginkan. Inti dari proses kinerja bisnis termasuk keuangan dan 

operasional perencanaan, konsolidasi dan pelaporan, pemodelan Bisnis, 

analisis dan pemantauan indikator kinerja utama yang berhubungan dengan 

strategi.  Kinerja bisnis adalah serangkaian proses yang membantu badan 

usaha dalam bisnis untuk mengoptimalkan jaminan kinerja pencapaian tujuan 

bisnis (Endolras, 2018). 

Manajemen kinerja bisnis tiga utama kegiatan masing-masing 

monitoring program memanfaatkan tiga aktivitas utama: pilihan tujuan, 

konsolidasi dan intervensi. Setiap kegiatan bekerja dengan yang lain untuk 

membantu menciptakan proses yang lebih efisien. Ini adalah sistem yang 

sangat dinamis dimana setiap aktivitas mempengaruhi yang lain dan mereka 

semua bekerja sama untuk membantu mengembangkan proses bisnis yang 

lebih baik.  

Pilihan tujuan pemilihan tujuan yang benar-benar suatu proses 

berkelanjutan yang dapat diubah oleh hasil yang dicapai melalui intervensi. 

Tempat terbaik untuk memulai dengan program manajemen kinerja bisnis 
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adalah untuk menetapkan cita-cita perusahaan dan kemudian menentukan 

kebijakan dan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Setelah program ini berlangsung, efek yang telah perubahan pada proses 

akan mulai untuk mengubah tujuan. Jika keputusan manajerial yang 

membantu untuk meningkatkan produktivitas, maka mungkin diperlukan 

untuk meningkatkan tujuan. Titik tujuan adalah untuk memberikan 

manajemen tongkat pengukur untuk digunakan ketika datang untuk 

menentukan keberhasilan.  

Informasi Monitoring kegiatan kedua yang terlibat dalam manajemen 

kinerja bisnis adalah informasi monitoring, juga dikenal sebagai informasi 

konsolidasi. Ini adalah bagian dari proses dimana data yang dikumpulkan dan 

terkait data dianalisis dan digunakan untuk mengembangkan cara yang lebih 

baik untuk melakukan bisnis. Daftar metrik yang digunakan untuk membuat 

data bervariasi oleh perusahaan dan demi proyek, tetapi data menjadi bagian 

penting dari proses manajemen kinerja.  

Manajerial penyesuaian sekali data telah diulas, staf manajemen 

memutuskan mana langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dan 

profitabilitas. Perubahan ini memetakan dan efek mereka telah kembali ke 

informasi memantau aktivitas. Sangat penting bahwa penyesuaian dibuat 

mencerminkan tujuan perusahaan. Ini bisa menjadi rumit karena tujuan tidak 

selalu keuangan. Misalnya, jika tujuannya adalah untuk meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan dengan 20 persen, maka tindakan-tindakan yang 

diambil oleh manajemen tidak selalu membutuhkan pertimbangan keuangan. 

Kita belum memiliki disiplin ilmu dalam manajemen bisnis yang 

terintegrasi. Akan tetapi kita tahu apa itu bisnis dan apa yang menjadi kunci 

baginya. Kita memahami fungsi dari profit (keuntungan) dan hal-hal yang 

dibutuhkan dalam meningkatkan produktifitas. Semua bisnis apapun 

membutuhkan untuk berfikir mengenai jawaban atas pertanyaan ―What is our 

business and what should it be?‖ Karena dari definisi tersebut misi dan tujuan 
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dirumuskan, suatu bisnis hendaklah menjabarkan objek-objeknya pada 

beberapa area penting, dan menyeimbangkan objek-objek tersebut antara 

satu dengan yang lain dan terhadap tuntutan kompetisi untuk hari ini dan 

yang akan datang. Suatu bisnis juga membutuhkan untuk merubah objek-

objek pada strategi yang nyata dan konsentrasi pada sumber-sumber yang 

ada pada mereka. Pada akhirnya, yang demikian itu membutuhkan untuk 

pemikiran mengenai strategi perencanaan, karena keputusan hari ini akan 

membentuk pola bisnis pada waktu yang akan datang  

 
3.2 Bisnis yang Berkelanjutan 

Pemahaman peningkatan hubungan antara keberlanjutan kinerja, daya 

saing, dan sukses bisnis tidak hanya memberikan kontribusi untuk debat lebih 

sedikit emosional tentang peran sosial perusahaan, tetapi juga memungkinkan 

manajemen untuk menyadari 'triple win' potensi yang merupakan dasar dari setiap 

jenis keberlanjutan manajemen organisasi-organisasi yang berorientasi profit 

dalam sistem pasar. Pengetahuan tentang keberlanjutan perusahaan manajemen 

sehingga dapat menjadi aset dan dasar untuk keunggulan kompetitif perusahaan. 

Hal ini, dalam setiap kasus, sebuah prasyarat bagi perkembangan berkelanjutan 

dari perusahaan dan ekonomi. 

Dasar diskusi terstruktur hubungan antara keberlanjutan kinerja, daya 

saing dan keberhasilan ekonomi adalah pemahaman yang jelas tentang 

kesinambungan kinerja. Perdebatan ilmiah umum mengenai keberlanjutan, 

bagaimanapun, lebih membingungkan daripada mencerahkan. Itu kebanyakan 

lingkaran di sekitar tiga pilar konsep keberlanjutan yang bertujuan untuk 

peningkatan paralel sosial, lingkungan dan ekonomi kinerja (van Dieren et al. 

1995). Keberlanjutan perusahaan dan kesinambungan kinerja perusahaan 

(misalnya Schaltegger dan Burritt 2005) sehingga dapat didefinisikan oleh 

pencapaian terpadu ukuran kinerja sosial, lingkungan dan ekonomi (Schaltegger 

dan Wagner 2005). Kesinambungan kinerja, namun, sering dipahami sebagai 

kinerja secara sosial dan lingkungan, sehingga tidak termasuk kinerja ekonomi. 
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Kesinambungan kinerja justru kebanyakan dipahami sebagai kinerja mengenai isu-

isu non-pasar dan diukur dalam istilah non-ekonomi. 

Kegiatan sukarela lingkungan dan sosial yang dilakukan dengan tujuan 

meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial perusahaan merupakan tanggung 

jawab sosial perusahaan kinerja. Manajemen lingkungan dan sosial berlaku 

metode manajemen dalam cara yang berbeda, misalnya, perlindungan lingkungan 

murni atau kegiatan Bakti sosial. Nonmarket kegiatan dan kinerja  kegiatan bisnis 

utama dan eksternal dan faktor-faktor lain-mempengaruhi daya saing perusahaan. 

Kinerja nonmarket juga dapat memiliki pengaruh langsung (misalnya melalui biaya 

produksi) pada keberhasilan ekonomi. Daya saing menggambarkan posisi relatif 

pasar dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan lebih 

baik daripada pesaingnya adalah pendorong penting dari keberhasilan ekonomi. 

 

  



 

22 

BAB II 

MANAJEMEN PROSES BISNIS (BPM) 

2.1 Manajemen Bisnis 

Kita belum memiliki disiplin ilmu dalam manajemen bisnis yang terintegrasi. 

Akan tetapi kita tahu apa itu bisnis dan apa yang menjadi kunci baginya. Kita 

memahami fungsi dari profit (keuntungan) dan hal-hal yang dibutuhkan dalam 

meningkatkan produktifitas. Semua bisnis apapun membutuhkan untuk berfikir 

mengenai jawaban atas pertanyaan ―What is our business and what should it be?‖ 

Karena dari definisi tersebut misi dan tujuan dirumuskan, suatu bisnis hendaklah 

menjabarkan objek-objeknya pada beberapa area penting, dan menyeimbangkan 

objek-objek tersebut antara satu dengan yang lain dan terhadap tuntutan 

kompetisi untuk hari ini dan yang akan datang. Suatu bisnis juga membutuhkan 

untuk merubah objek-objek pada strategi yang nyata dan konsentrasi pada 

sumber-sumber yang ada pada mereka. Pada akhirnya, yang demikian itu 

membutuhkan untuk pemikiran mengenai strategi perencanaan, karena keputusan 

hari ini akan membentuk pola bisnis pada waktu yang akan datang. 

Pendahuluan 

Manfaat dari perbaikan proses bisnis bervariasi, tetapi aturan yang kasar 

adalah bahwa itu akan, minimal, ganda keuntungan proyek oleh merampingkan 

praktek-praktek yang ketinggalan jaman, meningkatkan efisiensi, mempromosikan 

kepatuhan dan standardisasi, dan membuat sebuah organisasi lebih lincah. 

Perbaikan proses bisnis melibatkan tiga langkah utama: 

 

1. mengukur apa yang penting bagi kebanyakan pelanggan. 

2. memantau kinerja proses bisnis utama. 

3. menetapkan tanggung jawab perbaikan proses. 
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Sistem manajemen bisnis yang komprehensif proses membantu organisasi 

model dan menentukan proses bisnis lengkap, melaksanakan proses-proses 

tersebut terintegrasi dengan sistem yang ada, dan memberikan para pemimpin 

bisnis dengan kemampuan untuk menganalisis, mengelola dan meningkatkan 

pelaksanaan proses secara real time. 

 

2.2 Memeriksa proses bisnis 

Menunggu di baris di toko kelontong adalah contoh yang bagus tentang 

perlunya perbaikan proses. Dalam kasus ini, "proses" disebut checkout, dan tujuan 

adalah untuk membayar dan tas belanjaan. Proses dimulai ketika langkah-langkah 

pelanggan ke baris dan berakhir ketika pelanggan menerima penerimaan dan 

meninggalkan toko. Langkah-langkah proses merupakan kegiatan pelanggan dan 

menyimpan personil lakukan untuk menyelesaikan transaksi. Proses bisnis adalah 

seperangkat standar kegiatan yang menyelesaikan sebuah tugas tertentu, seperti 

pengolahan pesanan pelanggan. Proses bisnis mengubah serangkaian masukan ke 

dalam satu set output (barang atau jasa) untuk orang lain atau proses dengan 

menggunakan orang-orang dan alat-alat. Contoh sederhana ini menggambarkan 

proses checkout pelanggan. Bayangkan proses bisnis lainnya: mengembangkan 

produk baru, membangun rumah baru, memesan pakaian dari perusahaan mail 

order, meminta layanan telepon baru dari perusahaan telepon, mengelola 

pembayaran jaminan sosial, dan seterusnya. 

Memeriksa proses bisnis membantu sebuah organisasi menentukan 

kemacetan dan mengidentifikasi proses berjalan usang, duplikat, dan halus. Untuk 

tetap kompetitif, organisasi harus mengoptimalkan dan mengotomatisasi proses 

bisnis mereka. Untuk mengidentifikasi bisnis proses perlu dioptimalkan, organisasi 

harus jelas memahami proses bisnis, yang biasanya memiliki karakteristik penting 

berikut. 

 proses memiliki pengguna internal dan eksternal. 

 A proses Departemen salib. Departemen adalah menara fungsional ahli- 

 Ise, tetapi proses potong di seluruh Departemen. 
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 proses yang terjadi di seluruh organisasi. 

 proses didasarkan pada bagaimana pekerjaan yang dilakukan dalam 

organisasi. 

 Setiap proses harus didokumentasikan dan sepenuhnya dipahami oleh semua 

orang yang berpartisipasi dalam proses. 

 Processes harus model untuk mempromosikan pemahaman lengkap. 

 

Proses bisnis dapat dipandang sebagai "rantai nilai". Dengan berkontribusi 

terhadap penciptaan atau pengiriman produk atau layanan, setiap langkah dalam 

proses harus menambahkan nilai ke langkah sebelumnya. Sebagai contoh, satu 

langkah dalam proses pengembangan produk terdiri dari melakukan tes 

penerimaan pasar. Langkah ini menambah nilai dengan memastikan bahwa 

produk memenuhi kebutuhan pasar sebelum produk atau layanan selesai. 

Sejumlah besar pembelajaran dan perbaikan dapat hasil dari dokumentasi dan 

pemeriksaan keterkaitan input-output. Namun, antara setiap input dan output 

setiap adalah proses. Pengetahuan dan peningkatan yang dapat hanya 

diselesaikan dengan mengupas lapisan bawang dan memeriksa proses-proses 

yang melaluinya input diubah menjadi output. Gambar T12.1 menampilkan 

beberapa contoh proses bisnis. 

Beberapa proses (seperti proses pemrograman) mungkin terkandung 

sepenuhnya dalam suatu Departemen tunggal. Namun, kebanyakan proses 

(seperti memesan produk) cross-Departemen, yang mencakup seluruh organisasi. 

Gambar T12.2 menampilkan kategori yang berbeda dari proses bisnis Departemen 

salib.  Pelanggan menghadapi proses menghasilkan produk atau jasa yang 

diterima oleh organisasi eksternal pelanggan. Proses bisnis menghadapi terlihat 

kepada pelanggan eksternal tapi penting untuk manajemen yang efektif dari bisnis 

dan mencakup penetapan tujuan, perencanaan sehari-hari, umpan-balik kinerja, 

hadiah, dan alokasi sumber daya. 
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2.3 Memahami Pentingnya Proses Bisnis 

Organisasi ini hanya sebagai efektif sebagai proses bisnis mereka. 

Mengembangkan proses bisnis secara logis dapat membantu organisasi mencapai 

tujuannya. Misalnya, produsen otomotif mungkin memiliki tujuan untuk 

mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memberikan sebuah mobil untuk 

pelanggan. Produsen mobil tidak bisa berharap untuk mencapai tujuan ini dengan 

proses pemesanan tidak efisien atau proses distribusi yang rumit. Perwakilan 

penjualan mungkin membuat kesalahan ketika menyelesaikan formulir, Panitera 

entri data mungkin tidak akurat kode memesan informasi, dan dermaga kru 

mungkin menjadi tidak efisien loading mobil ke truk. Semua kesalahan ini 

meningkatkan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan mobil kepada 

pelanggan. Meningkatkan salah satu proses bisnis ini dapat memiliki dampak 

signifikan pada proses total distribusi, terdiri dari urutan entri, penjadwalan 

produksi, dan proses transportasi. 
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IBM Business Consulting Services membantu Divisi Jasa Kartu Bank of 

America mengidentifikasi $40 juta penyederhanaan dan biaya proyek tabungan 

selama dua tahun oleh meningkatkan proses bisnis untuk mengidentifikasi 

peluang, menghapuskan redudansi, menggabungkan sistem/aplikasi, dan 

menghapus duplikat proses. Dalam divisi layanan dan e-commerce kartu adalah 

beberapa strategi yang terfragmentasi dan arsitektur. Ini adalah konsolidasi dan 
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disederhanakan untuk merampingkan kawasan bisnis dan memberikan respon 

yang lebih baik dan lebih cepat untuk permintaan pelanggan. 

 

Lingkup IT strategi dan arsitektur bisnis proses mereposisi proyek termasuk 

semua konsumen kartu segmen (termasuk militer, sekolah, maskapai 

penerbangan, dll), kartu ATM dan layanan, dan e-commerce. 

 

2.4 Perbaikan Proses Bisnis 

Meningkatkan proses bisnis hal yang terpenting untuk bisnis untuk tetap 

kompetitif di pasar hari ini. Selama 10-15 tahun, perusahaan telah dipaksa untuk 

meningkatkan proses bisnis mereka karena pelanggan menuntut lebih baik produk 

dan Jasa; Jika mereka tidak menerima apa yang mereka inginkan dari pemasok, 

mereka memiliki banyak orang lain untuk memilih dari (maka masalah kompetitif 

untuk bisnis). Gambar T12.3 menampilkan beberapa peluang untuk perbaikan 

proses bisnis. 

Banyak organisasi mulai perbaikan proses bisnis dengan model perbaikan 

terus-menerus. Model perbaikan proses terus-menerus berupaya memahami dan 

mengukur proses saat ini, dan membuat peningkatan kinerja sesuai. Gambar 

T12.4 menggambarkan langkah-langkah dasar untuk perbaikan proses terus-

menerus. Organisasi mulai mendokumentasikan apa yang mereka lakukan hari ini, 

menetapkan beberapa cara untuk mengukur proses berdasarkan apa yang 

diinginkan pelanggan, melakukan proses, mengukur hasil dan kemudian 

mengidentifikasi peluang peningkatan berdasarkan informasi yang dikumpulkan. 

Langkah berikutnya adalah untuk menerapkan proses perbaikan, dan kemudian 

mengukur kinerja proses baru. Loop ini berulang lagi dan lagi dan disebut 

perbaikan proses terus-menerus. Ini mungkin juga disebut bisnis proses perbaikan 

atau perbaikan proses fungsional. 

Metode ini untuk meningkatkan proses bisnis efektif untuk mendapatkan 

perbaikan bertahap, inkremental. Namun, beberapa faktor telah dipercepat 

kebutuhan untuk meningkatkan proses bisnis. Yang paling jelas adalah teknologi. 
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Teknologi baru (seperti Internet dan nirkabel) dengan cepat membawa 

kemampuan baru untuk bisnis, dengan demikian meningkatkan bar kompetitif dan 

kebutuhan untuk meningkatkan proses bisnis secara dramatis. 

 

 

 

Tren lain yang jelas adalah pembukaan pasar dunia dan peningkatan 

perdagangan bebas. Perubahan tersebut membawa lebih banyak perusahaan ke 

pasar, menambahkan kompetisi. Di hari ini pasar, perubahan besar yang 

diperlukan hanya untuk tetap dalam permainan. Akibatnya, perusahaan telah 

meminta metode untuk perbaikan proses bisnis lebih cepat. Juga, perusahaan 

ingin terobosan kinerja perubahan, tidak hanya inkremental perubahan, dan 

mereka ingin sekarang. Karena laju perubahan telah meningkat untuk semua 

orang, beberapa bisnis mampu proses perubahan yang lambat. Salah satu 

pendekatan untuk perubahan cepat dan dramatis perbaikan adalah bisnis proses 

rekayasa ulang usaha (BPR). 
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2.5 Proses Bisnis Rekayasa Ulang Usaha (BPR) 

Organisasi harus terus-menerus merevisi dan menilai dengan keputusan, 

tujuan dan target untuk meningkatkan kinerja. Bank mungkin memiliki banyak 

kegiatan, investasi, kartu kredit, pinjaman dan sebagainya, dan itu mungkin 

terlibat dalam cross-menjual (e.g.,insurance) dengan vendor lain pilihan di pasar. 

Jika Departemen kartu kredit tidak berfungsi secara efisien, bank mungkin 

reengineer proses bisnis kartu kredit. Kegiatan ini, proses bisnis rekayasa ulang 

usaha (BPR), ini adalah analisis dan mendesain ulang dari alur kerja dalam dan di 

antara perusahaan. BPR bergantung pada sekolah yang berbeda pemikiran dari 

perbaikan proses terus-menerus. Di BPR ekstrim menganggap proses saat ini tidak 

relevan, tidak bekerja, atau rusak dan harus dirombak dari awal. Seperti yang 

bersih memungkinkan desainer proses bisnis untuk memisahkan diri dari hari ini 

proses dan fokus pada proses baru. Seperti para desainer memproyeksikan diri ke 

masa depan dan bertanya: apa yang harus lihat proses seperti? Apa yang 

pelanggan inginkan untuk terlihat seperti? Apa yang lain pegawai  ingin itu terlihat 

seperti? Bagaimana terbaik di kelasnya perusahaan melakukannya? Bagaimana 

teknologi baru dapat memfasilitasi proses? 

Gambar T12.5 menampilkan langkah dasar dalam proses bisnis rekayasa 

ulang usaha usaha. Ini diawali dengan menentukan ruang lingkup dan tujuan 

proyek reengineering, kemudian pergi melalui sebuah proses pembelajaran 

(dengan pelanggan, karyawan, pesaing, noncompetitors, dan teknologi baru). 

Mengingat ini basis pengetahuan, desainer dapat membuat sebuah visi untuk 

masa depan dan desain proses bisnis baru dengan menciptakan sebuah rencana 

tindakan berdasarkan kesenjangan antara proses saat ini, teknologi, struktur, dan 

proses visi. Hal ini kemudian masalah untuk mengimplementasikan solusi pilihan. 

Departemen Pertahanan (DoD) adalah seorang ahli dalam proses bisnis rekayasa 

ulang usaha. Gambar T12.6 menyoroti Departemen Pertahanan terbaik di 

kelasnya saran untuk pendekatan manajerial untuk usaha yang reengineering. 
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Bisnis Proses Desain 

Setelah memilih metode perbaikan proses bisnis yang sesuai untuk 

organisasi, proses desainer harus menentukan cara yang paling efisien untuk 

memulai pembenahan proses. Untuk menentukan apakah setiap proses tepat 

terstruktur, organisasi harus membuat sebuah tim lintas fungsional untuk 

membangun model proses yang menampilkan input-output hubungan antara 

operasi bergantung pada proses dan Departemen. Mereka harus membuat model 

proses bisnis yang mendokumentasikan urutan langkah demi langkah proses 

untuk kegiatan yang diperlukan untuk mengkonversi dalam menempatkan ke 

output untuk proses tertentu 

Pemodelan proses bisnis (atau pemetaan) adalah kegiatan membuat bagan 

aliran detail atau proses peta proses kerja yang menampilkan input, tugas, dan 

kegiatan, dalam urutan yang terstruktur. Model proses bisnis adalah gambaran 

grafis dari proses, menampilkan urutan tugas proses, yang dikembangkan untuk 

tertentu. 
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tujuan dan dari sudut pandang yang dipilih. Serangkaian proses satu atau lebih 

model rincian banyak fungsi dari area sistem atau subjek dengan grafis dan teks 

dan tujuannya adalah untuk: 

 

■  Mengekspos proses detail secara bertahap dan dalam cara yang terkontrol. 

■  Mendorong keringkasan yg padat isinya dan akurasi dalam menggambarkan 

model proses. 

■  Memusatkan perhatian pada antarmuka model proses. 

■  Menyediakan analisis proses yang kuat dan konsisten desain Kosakata. 
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Model proses biasanya menampilkan aktivitas sebagai kotak dan 

menggunakan panah untuk mewakili data dan antarmuka. Proses pemodelan 

biasanya dimulai dengan proses fungsional representasi apa proses masalahnya 

atau sebagai-adalah model proses. Sebagai proses model mewakili keadaan saat 

ini operasi yang telah dipetakan, tanpa perbaikan tertentu atau perubahan proses 

yang ada. Langkah berikutnya adalah untuk membangun model akan proses yang 

menampilkan bagaimana proses masalah akan dipecahkan atau dilaksanakan.  

Model akan proses menunjukkan hasil dari menerapkan perubahan 

peningkatan peluang untuk saat ini (sebagai-adalah) model proses. Pendekatan ini 

memastikan bahwa proses jelas dan sepenuhnya dipahami sebelum rincian solusi 

proses memutuskan. Proses untuk menjadi model menunjukkan bagaimana apa 

yang akan diwujudkan. Menampilkan gambar T12.7 As-adalah dan akan proses 

model untuk memesan hamburger. 

Analyzing sebagai-adalah Lead model proses bisnis untuk sukses dalam 

bisnis proses rekayasa ulang usaha karena diagram sangat kuat dalam 

memvisualisasikan kegiatan, proses dan data aliran organisasi. Sebagai-adalah 

dan akan proses model integral dalam proses rekayasa ulang usaha proyek.  
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Gambar T12.8 menggambarkan sebagai-adalah proses. 

 model proses order-mengisi yang dikembangkan oleh tim pemodelan 

proses yang mewakili semua departemen yang berkontribusi untuk proses. Tim 

pemodelan proses jejak proses konversi input (pesanan) melalui semua langkah 

intervensi sampai akhir diperlukan output (pembayaran) diproduksi. Peta yang 

menunjukkan bagaimana semua departemen yang terlibat sebagai perintah 

diproses. 

Sangat mudah untuk menjadi macet dalam detail yang berlebihan saat 

membuat As-model proses. Tujuannya adalah untuk secara agresif 

menghilangkan, menyederhanakan, atau meningkatkan proses calon. Upaya-

upaya perbaikan proses sukses menghasilkan jawaban yang positif untuk proses 

utama desain atau perbaikan pertanyaan: Apakah ini yang paling efisien dan ef 

fective proses untuk mencapai tujuan proses? Ini proses pemodelan struktur- saan 

yang memungkinkan tim untuk mengidentifikasi semua antarmuka yang kritis, 

tampilan waktu untuk menyelesaikan berbagai proses, mulai untuk menentukan 
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peluang untuk simulasi proses,dan mengidentifikasi terputus (langkah logis, hilang 

atau asing) dalam proses. 

Gambar T12.9 menampilkan contoh terputus dalam urutan yang mengisi proses 

dalam gambar T12.8. 

Tim kemudian menciptakan calon model proses, yang mencerminkan proses 

pemenuhan Orde putus-gratis (Lihat gambar T12.10). Terputus diperbaiki oleh 

proses baru termasuk. 

Masuk pesanan langsung oleh penjualan, menghilangkan administrasi penjualan. 

Pemrosesan paralel order dan memeriksa kredit. 

Penghapusan beberapa masuk pesanan dan langkah-langkah perintah-logging. 
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Perusahaan konsultan KPMG gambut Marwick menggunakan proses 

pemodelan sebagai bagian dari bisnis rekayasa ulang usaha praktek. Baru-baru ini 

perusahaan membantu perusahaan layanan finansial yang besar memotong biaya 

dan meningkatkan produktivitas di Divisi keuangan perumahan. Waktu 

penyelesaian untuk persetujuan pinjaman berkurang setengahnya, menggunakan 

anggota staf 40 persen lebih sedikit. 

Pemodelan membantu tim menganalisis aspek proyek yang kompleks. "Di 

bagian proses pinjaman origination, banyak hal yang terjadi dalam periode yang 

singkat waktu," menurut pemimpin tim Bob Karrick KPMG. "Selama data capture, 

informasi ditarik dari beberapa sumber yang berbeda, dan orang yang melakukan 

penilaian risiko harus membuat penilaian panggilan pada titik-titik berbeda 

sepanjang proses. Sering ada kebutuhan untuk berhenti, menimbulkan 

pertanyaan, membuat panggilan tindak lanjut, dan seterusnya dan kemudian 

melanjutkan dengan proses modeling upaya. Modeling memungkinkan kita untuk 

melakukan analisis mendalam yang memperhitungkan semua keputusan poin dan 

variabel. 
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2.6 Memilih Suatu Proses untuk Reengineer 

Organisasi dapat reengineer proses bisnis lintas departemen atau proses 

bisnis Departemen individu menurut kebutuhannya. Ketika memilih proses bisnis 

untuk reengineer, organisasi-organisasi yang bijaksana akan fokus pada proses 

inti yang sangat penting untuk kinerja mereka, daripada proses marjinal yang 

berdampak kecil. Rekayasa ulang usaha praktisi dapat menggunakan beberapa 

kriteria untuk menentukan pentingnya proses: 

 Adalah proses yang rusak? 

 Itu layak bahwa rekayasa ulang usaha proses ini akan berhasil? 

 Apakah itu memiliki dampak yang tinggi pada arah strategis badan? 

 Apakah itu secara signifikan mempengaruhi kepuasan? 

 Adalah itu kuno? 

 Apakah itu jatuh jauh di bawah terbaik di kelas? 

 Sangat penting untuk peningkatan produktifitas? 

 Tabungan dari otomatisasi akan terlihat jelas? 

Adalah pengembalian atas investasi dari implementasi tinggi dan sebaiknya segera 

 

2.7 Manajemen proses bisnis (BPM) 

Kunci keuntungan dari teknologi adalah kemampuannya untuk 

meningkatkan proses bisnis. Bekerja lebih cepat dan lebih cerdas telah menjadi 

suatu keharusan bagi perusahaan. Penekanan awal diberi bidang produksi, 

akuntansi, pengadaan dan logistik. Daerah besar berikutnya untuk menemukan 

nilai teknologi dalam proses bisnis adalah penjualan dan pemasaran otomatisasi, 

manajemen hubungan pelanggan, dan manajemen pemasok hubungan. Beberapa 

dari proses ini melibatkan beberapa Departemen perusahaan dan beberapa hasil 

real-time interaksi perusahaan dengan para pemasok, pelanggan dan mitra usaha 

lainnya. Daerah yang terbaru untuk Temukan kekuatan teknologi mengotomatisasi 

dan proses bisnis rekayasa ulang usaha adalah manajemen proses bisnis.  
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Manajemen proses bisnis (BPM) 

mengintegrasikan semua proses bisnis organisasi untuk membuat individu 

proses lebih efisien. BPM dapat digunakan untuk memecahkan satu kesalahan 

atau untuk membuat satu sistem pemersatu untuk mengkonsolidasikan sejumlah 

proses. Banyak organisasi tidak bahagia dengan campuran mereka saat ini aplikasi 

perangkat lunak dan menangani proses bisnis yang berubah terus-menerus. 

Organisasi-organisasi ini beralih ke sistem BPM yang fleksibel dapat 

mengotomatisasi proses mereka dan lem aplikasi perusahaan mereka bersama-

sama. Gambar T12.11 menampilkan alasan utama organisasi yang merangkul 

teknologi BPM. 

Teknologi BPM secara efektif melacak dan mengatur proses bisnis. BPM 

dapat mengotomatisasi tugas-tugas yang melibatkan informasi dari beberapa 

sistem, dengan aturan untuk menentukan urutan di mana tugas yang dilakukan 

serta tanggung jawab, kondisi, dan aspek-aspek lain dari proses (Lihat gambar 

T12.12 untuk manfaat BPM). BPM tidak hanya memungkinkan proses bisnis yang 

dijalankan lebih efisien, tetapi juga menyediakan alat-alat untuk mengukur kinerja 

dan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan — serta untuk dengan mudah 

membuat perubahan dalam proses untuk bertindak berdasarkan kesempatan 

tersebut seperti: 

 Membawa proses, orang-orang dan informasi bersama-sama. Mengidentifikasi 

proses bisnis relatif mudah. Mendobrak hambatan antara daerah bisnis dan 

menemukan pemilik untuk proses yang sulit. 

 Mengelola proses bisnis dalam perusahaan dan di luar perusahaan dengan 

pemasok, mitra bisnis, dan pelanggan. Melihat otomatisasi horizontal daripada 

vertikal. 

 

APAKAH BPM UNTUK BISNIS ATAU TI? 

Solusi BPM yang baik memerlukan dua bagian besar untuk bekerja sama 

sebagai satu. Karena solusi BPM cross aplikasi dan batas-batas sistem, mereka 

sering perlu disetujui dan dilaksanakan oleh organisasi itu, sementara pada saat 
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yang sama BPM produk alat bisnis yang manajer bisnis perlu sendiri. Oleh karena 

itu, kebingungan sering muncul dalam perusahaan untuk Apakah bisnis atau 

manajer TI harus bertanggung jawab untuk mendorong pemilihan solusi BPM 

baru. 

Persyaratan utama untuk BPM's sukses dalam organisasi adalah 

pemahaman bahwa itu merupakan kolaborasi dari bisnis dan TI, dan sehingga 

kedua belah pihak harus terlibat dalam mengevaluasi, memilih dan menerapkan 

solusi BPM. Manajer TI perlu memahami driver bisnis di balik proses, dan manajer 

bisnis perlu memahami dampak solusi BPM yang mungkin memiliki pada 

infrastruktur. Umumnya, perusahaan yang berhasil telah dikerahkan solusi BPM 

adalah bisnis yang dan kelompok-kelompok itu telah bekerja bersama sebagai 

sebuah tim yang kohesif. 

Semua perusahaan dapat memperoleh manfaat dari pemahaman yang baik 

dari proses bisnis utama mereka, menganalisis mereka untuk perbaikan dan 

menerapkan perbaikan. BPM aplikasi telah berhasil dikembangkan untuk 

memperbaiki isu-isu kompleks bisnis beberapa perusahaan media - untuk 

berukuran besar. Seperti banyak proyek-proyek skala besar implementasi, BPM 

solusi paling sukses di perusahaan dengan pemahaman yang baik tentang mereka 

lanskap teknologi dan manajemen bersedia untuk pendekatan bisnis dengan cara 

yang baru. BPM solusi yang benar-benar didorong oleh proses bisnis dan pemilik 

perusahaan. 

Solusi BPM yang efektif memungkinkan pemilik bisnis untuk mengelola 

banyak aspek teknologi melalui aturan bisnis mereka mengembangkan dan 

mempertahankan. Perusahaan yang tidak mendukung atau mengelola perubahan 

budaya dan organisasi mungkin kekurangan BPM hasil positif. 
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Persyaratan utama untuk BPM's sukses dalam organisasi adalah 

pemahaman bahwa itu merupakan kolaborasi dari bisnis dan TI, dan sehingga 

kedua belah pihak harus terlibat dalam mengevaluasi, memilih dan menerapkan 

solusi BPM. Manajer TI perlu memahami driver bisnis di balik proses, dan manajer 

bisnis perlu memahami dampak solusi BPM yang mungkin memiliki pada 

infrastruktur. Umumnya, perusahaan yang berhasil telah dikerahkan solusi BPM 

adalah bisnis yang dan kelompok-kelompok itu telah bekerja bersama sebagai 

sebuah tim yang kohesif. 

Semua perusahaan dapat memperoleh manfaat dari pemahaman yang baik 

dari proses bisnis utama mereka, menganalisis mereka untuk perbaikan dan 

menerapkan perbaikan. BPM aplikasi telah berhasil dikembangkan untuk 

memperbaiki isu-isu kompleks bisnis beberapa perusahaan media - untuk 

berukuran besar. Seperti banyak proyek-proyek skala besar implementasi, BPM 

solusi paling sukses di perusahaan dengan pemahaman yang baik tentang mereka 

lanskap teknologi dan manajemen bersedia untuk pendekatan bisnis dengan cara 

yang baru. BPM solusi yang benar-benar didorong oleh proses bisnis dan pemilik 

perusahaan. 

Solusi BPM yang efektif memungkinkan pemilik bisnis untuk mengelola 

banyak aspek teknologi melalui aturan bisnis mereka mengembangkan dan 

mempertahankan. Perusahaan yang tidak mendukung atau mengelola perubahan 

budaya dan organisasi mungkin kekurangan BPM hasil positif. 

Manfaat tambahan BPM adalah tidak hanya solusi teknologi, tetapi juga 

businesssolution. BPM adalah arsitektur bisnis baru dan pendekatan untuk 

mengelola proses dan memungkinkan peningkatan proaktif, terus-menerus. 

Struktur organisasi yang baru dan peran yang dibuat untuk mendukung BPM 

membantu memaksimalkan manfaat berkelanjutan untuk memastikan 

keberhasilan. 

Direktur TI dari sebuah perusahaan jasa keuangan yang besar memberikan 

umpan balik ini ketika ditanya tentang pengalamannya menggunakan solusi BPM 

untuk meningkatkan perusahaan proses aplikasi bantuan meja. "Sebelum BPM, 
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perusahaan aplikasi help desk suatu proses manual, penuh dengan inefisiensi, 

kesalahan manusia, dan tidak ada pribadi ac-countability. Selain itu, proses lama 

disediakan tak ada visibilitas ke dalam proses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada benar-benar ada cara untuk melacak permintaan, karena itu semua 

manual. Bisnis kepuasan pengguna dengan proses adalah sangat rendah. Solusi 

BPM yang disediakan cara bagi perusahaan untuk mengotomatisasi, 

melaksanakan, mengelola dan memantau proses waktu nyata. Tantangan teknis 

terbesar dalam implementasi adalah memastikan bahwa kelompok pengguna 
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adalah mandiri. Sementara perusahaan menyadari bahwa itu atau -ganization 

yang diperlukan, itu ingin menjadi mampu memelihara dan melaksanakan setiap 

yang-Sary proses perubahan dengan sedikit ketergantungan pada itu. Ia melihat 

proses manajemen sebagai memberdayakan pengguna bisnis untuk mengelola, 

mengendalikan, dan memonitor proses. 

BPM pergi cara panjang untuk mengaktifkan proses ini. 

CRITICAL SUCCESS FACTORS 

 

Contoh pemodelan proses bisnis 

 

Sebuah gambar bernilai seribu kata. Hanya meminta Wayne Kendrick, 

seorang analis sistem untuk Mobil Oil Corporation di Dallas, Texas. Kendrick, 

pekerjaan yang melibatkan perencanaan dan perancangan proses kompleks, 

dijadwalkan untuk membuat presentasi untuk membiasakan manajemen puncak 

dengan sejumlah proyek kelompok bekerja pada. "Saya adalah diberikan 10 menit 

untuk presentasi saya, dan saya punya halaman 20 sampai 30 rinci dokumentasi 

untuk hadir. Jelas, aku tidak bisa mendapatkan melalui itu semua dalam waktu 
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yang dialokasikan." Kendrick berpaling ke model proses bisnis untuk membantu 

mengkomunikasikan proyeknya." Saya pikir orang-orang dapat berhubungan 

dengan gambar yang lebih baik daripada kata-kata,"kata Kendrick. Ia menerapkan 

otaknya untuk presentasi dengan menggunakan Microsoft Visio untuk membuat 

model proses bisnis dan grafik untuk mewakili 30 halaman asli teks. "Ini adalah 

cara yang efektif untuk membuat orang tertarik dalam proyek-proyek dan cepat 

melihat pentingnya setiap proyek," katanya. Model proses yang bekerja dan 

Kendrick menerima langsung persetujuan untuk melanjutkan dengan semua 

proyek-proyek. Tokoh-tokoh T12.15 melalui T12.21 menawarkan contoh model 

proses bisnis. 

 

Ringkasan Investasi di perbaikan terus-menerus proses, proses bisnis 

kembali teknik, atau bisnis proses manajemen adalah sama seperti teknologi 

lainnya terkait investasi. Perencanaan proyek dengan benar, pengaturan jelas 

tujuan, mendidik orang-orang yang harus mengubah pola pikir mereka setelah 
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sistem dilaksanakan, dan mempertahankan dukungan manajemen yang kuat akan 

membantu dengan implementasi yang sukses menghasilkan imbal pada investasi. 

Organisasi harus melampaui dasar-dasar ketika melaksanakan bisnis proses 

perbaikan dan menyadari bahwa itu bukanlah sebuah proyek kali. Manajemen dan 

perbaikan dari akhir proses bisnis sulit dan membutuhkan lebih banyak usaha 

yang sederhana, satu kali. Terus-menerus pemantauan dan meningkatkan proses 

bisnis inti akan menjamin peningkatan kinerja di seluruh organisasi. 
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BAB III 

BISNIS INTERNASIONAL 

 

 

Globalisasi telah menjadi tren ekonomi dunia. Perekonomian dunia telah 

semakin terbuka dan menjadi satu kesatuan ekonomi global. Globalisasi 

merupakan suatu kondisi saling tergantung dalam jaringan internasional yang 

meliputi transportasi, distribusi, komunikasi dan ekonomi yang melampaui garis 

batas teritori suatu negara. Globalisasi membuat proses produksi dan konsumsi 

produk menjadi suatu jaringan internasional yang melibatkan banyak negara. 

Salah satu bentuk globalisasi ekonomi adalah terbentuknya perusahaan global 

yang semakin berkembang di ekonomi global, seperti IBM, Coca Cola, Sony, 

Toyota, dll. 

Perkembangan globalisasi memperoleh dukungan maupun penolakan yang 

berkembang dimasyarakat. Para pendukung globalisasi menganggap dengan 

adanya globalisasi akan membawa kemakmuran pada ekonomi dunia secara 

keseluruhan karena adanya spesialisasi produk yang ekonomis untuk masing-

masing negara. Sedangkan yang menentang globalisasi berpendapat bahwa 

globalisasi membawa implikasi perdagangan bebas yang akan dapat mematikan 

perusahaan domestik yang belum siap bersaing. 

 

3.1 Pendorong Globalisasi 

Dorongan-dorongan yang menciptakan globalisasi ekonomi meliputi: 

1. Dorongan pasar 

Pasar dunia merupakan pasar yang sangat potensial. Hal ini mendorong 

perusahaan untuk memasuki pasar internasional dan pasar global dan 

memperoleh keuntungan yang maksimal. 

2. Dorongan biaya 

Perusahaan global mencari negara-negara yang mampu memberikan biaya 

produksi suatu produk yang murah dan mengkombinasikan bebagai 
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produk dari beberapa negara sehingga akan meminimalkan biaya produksi. 

Dorongan untuk meminimalkan biya produksi ini mendorong banyak 

perusahaan untuk menjadi perusahaan global 

3. Dorongan pemerintah 

Adanya perjanjian antar negara seperti APEC, AFTA, MEE , NAFTA semakin 

memberikan fasilitas dan mempermudah perkembangan globalisasi 

ekonomi global. 

4. Dorongan persaingan 

Adanya persaingan yang semakin ketat baik di pasar domestik dan pasar 

internasional mendorong banyak perusahaan untuk memaksimalkan 

kombinasi biaya produksi yang paling murah walaupun harus berasal dari 

berbagai negara sehingga akan mampu bersaing dengan perusahaan lain 

5. Faktor lain 

Faktor perkembangan teknologi dan informasi yang cepat mendorong 

semakin cepatnya globalisasi yang terjadi. Fasilitas Transportasi yang 

cepat, internet, dan telephon menjadikan globalisasi berkembang dengan 

cepat. 

 

3.2Faktor Globalisasi 

1. Kedekatan 

Kemajuan teknologi dan informasi semakin memperdekat jarak antara satu 

tempat dengan tempat yang lain. Dengan pesawat jet dan peralatan telephon 

serta internet orang akan mudah bertemu dan bertatap muka secara cepat 

walaupun terpisah jarak yang jauh. 

2. Lokasi 

Globalisasi mendorong perusahaan bisnis untuk menggunakan banyak tempat 

sebaga tempat usaha maupun pemasaran produk mereka. 
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3. Sikap 

Globalisasi mendorong perubahan sikapyang semakin terbuka dan berbaurnya 

budaya dan perilaku dari berbagai negara membentuk budaya global. 

 

3.3Mengapa Bisnis Go Internasional? 

Berikut ini   adalah beberapa alasan   yang   mendorong   sebuah 

perusahaan memperluas bisnisnya ke pasar internasional: 

1. Keuntungan potensial 

Globalisasi semakin membuka pasar ke seluruh dunia dan memberikan 

kesempatan yang besar untuk memperoleh keuntungna yang semakin besar 

2. Profit margin 

Globalisasi semakin mempermudah perusahaan untuk mengkombinasikan 

berbagai faktor produksi dari berbagai negara dengan harga murah sehingga 

biaya produksi dapat ditekan. Hal ini akan meningkatkan profit margin 

penjualan produk perusahaan. 

3. Permintaan Konsumen yang stabil dan kuat‟ 

Pasar globalisasi menjanjikan konsumen dari berbagai negara ehingga 

penjualam produk tidak hanya tergantung pada suatu negara. Sehingga 

apabila penjualan satu negara turun dapat ditutupi dari penjualan di negara 

lain. 

4. Bahan baku 

Globalisasi juga memudahkan perusahaan yang tidak memiliki bahan baku di 

negara asal dan mencari dari negara lain. 

5. Teknologi 

Salah satu tujuan globalisasi perusahaan adalah untuk memperoleh penerapan 

teknologi yang semakin pesat dan tidak tertinggal dari perusahaan pesaing. 

6. Efisiensi usaha 

Globalisasi mendorong efisiensi produksi dan usaha karena penggunaan input 
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Apakah ada 

permintaan 

internasional 

bagi produk 

Ya 

Dapatkah 

produk 

dimodifikasi 

agar sesuai 

dengan 

pasar luar 

Ya 
Apakah iklim 

bisnis luar 

negeri cocok 

untuk 

Ya 
Apakah 

perusahaan 
memiliki keahlian 
yang diperlukan 

untuk menjalankan 
bisnis di luar 

negeri? 

Ya 

Tidak Tidak Tidak Tidak 

Tetap di Dalam Negeri Go Internasional 

proses produksi yang minimal yang berasal dari berbagai negara di dunia. 

Sebelum memutuskan untuk memasuki pasar internasional, sebaiknya 

perusahaan mempertimbangkan paling tidak dua pertanyaan berikut: 

 Apakah ada permintaan akan produk-produknya di luar negeri? 

 Jika ya, haruskah produk tersebut disesuaikan dengan konsumsi internasional? 

Permintaan luar negeri terhadap suatu produk bisa lebih besar, sama atau 

lebih kurang dibandingkan permintaan domestik. Disinilah diperlukan riset pasar 

untuk bisa mengindikasikan ada tidaknya permintaan terhadap suatu produk dan 

memetakan kondisi persaingan yang telah ada. 

 

Gambar 2.1. Pertimbangan untuk Go Internasional 

 

3.4 Level Keterlibatan Bisnis Internasional 

Setelah memutuskan untuk melakukan go internasional suatu perusahaan 

harus memutuskan level keterlibatannya. Ada beberapa level yang dapat dipilih 

perusahaan yaitu: 

3.4.1 Eksportir dan Importir 

Eksportir adalah perusahaan yang mendistribusikan dan menjual produk- 

produk kepada satu atau lebih negara asing sedangkan importir membeli produk-
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produk di pasar luar negeri dengan tujuan dijual kembali di negaranya. Kedua 

jenis perusahaan ini merupakan level keterlibatan terendah dalam operasi 

internasional. 

3.4.2 Perusahaan Internasional 

Setelah perusahaan mendapat pengalaman dan berhasil sebagai eksportir 

dan importir, mereka dapat berpindah ke level keterlibatan berikutnya sebagai 

perusahaan internasional. Perusahaan ini menjalankan sebagian besar bisnisnya di 

negara-negara asing. Beberapa dari mereka juga menjalankan fasilitas manufaktur 

di luar negeri. Meskipun cukup berpengaruh pada ekonomi global, perusahaan 

internasional pada dasarnya tetap merupakan perusahaan domestik yang 

beroperasi secara internasional, sehingga perhatian utamanya adalah pasar 

domestik di negaranya sendiri. Contoh perusahaan ini adalah Wal-Mart, BMW dan 

Toys ―R‖ Us. 

 

3.4.3 Perusahaan Multinasional 

Perusahaan ini merupakan level keterlibatan tertinggi yang dapat dipilih 

perusahaan. Perusahaan multinasional merancang, memproduksi dan 

memasarkan produk-produk di banyak negara. Contoh perusahaan multinasional 

adalah IBM, Nestle, Ford, ExxonMobil. 

 

3.5 Struktur Organisasi Internasional 

Level keterlibatan yang berbeda dalam bisnis internasional membutuhkan 

jenis struktur organisasi yang berbeda pula. Pilihan struktur yang tepat akan 

membantu aktivitas bisnis perusahaan sesuai dengan level keterlibatannya. 

Spektrum organisasi internasional yang dapat dipilih perusahaan meliputi: 

3.5.1 Agen Independen 

Agen independen merupakan individu atau organisasi asing yang setuju 

untuk mewakili kepentingan eksportir di pasar luar negeri. Agen ini seringkali 

bertindak sebagai wakil penjualan dimana mereka menjual produk-produk milik 

eksportir, mengumpulkan pembayaran dan meyakinkan kepuasan pelanggan. 
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Mereka sering mewakili beberapa perusahaan pada saat yang bersamaan dan 

biasanya tidak mengkhususkan diri pada satu produk atau pasar. Contoh 

perusahaan yang memilih struktur ini adalah Levi Strauss. 

 
3.5.2 Pemberian Lisensi 

Lisensi merupakan perjanjian antara perusahaan pemberi lisensi dan 

perusahaan pengguna lisensi yang memberikan hak eksklusif bagi pengguna 

lisensi untuk memproduksi, dan memasarkan produk perusahaan pemberi lisensi. 

Sebaliknya, pemberi lisensi biasanya menerima uang jasa (fee) ditambah dengan 

pembayaran terus-menerus yang disebut royalti. Royalti ini umumnya dihitung 

sebagai persentase tertentu dari penjualan pemegang lisensi. 

 
3.5.3 Kantor Cabang 

Struktur ini berupa kantor di luar negeri yang didirikan oleh perusahaan 

internasional atau multinasional. Dengan memilih struktur ini perusahaan lebih 

mempunyai kendali langsung terhadap para manajer yang ditempatkan di kantor 

cabang daripada terhadap agen dan pemegang lisensi. 

 
3.5.4 Aliansi Strategis 

Dalam struktur ini perusahaan menemukan sekutu/partner asing yang 

menyumbang sejumlah sumber daya yang diperlukan untuk mendirikan bisnis 

baru di negara sekutu tersebut. Bisnis baru itu kemudian dimiliki oleh para sekutu, 

yang membagi laba yang mereka peroleh. Aliansi semacam itu kadang-kadang 

disebut sebagai usaha patungan (joint venture). 

3.5.5 Investasi Langsung di Luar Negeri (Foreign Direct Investment) 

Perusahaan dapat melakukan investasi langsung di luar negeri dengan cara 

membeli atau mendirikan aset yang berwujud (tangible assets) di negara lain. 

Contohnya dilakukan Disney dengan membangun taman bermain di Hongkong, 

dan Volkswagen yang membangun pabrik baru di Brazil. 
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3.6 Hambatan dalam Melaksanakan Bisnis Internasional 

Keberhasilan perusahaa dalam pasar luar negeri sebagian besar ditentukan 

oleh cara-cara bisnis tersebut dalam menanggapi hambatan sosial ekonomi, 

hukum dan politik yang terdapat dalam perdagangan internasional. 

3.6.1 Perbedaan Sosial dan Budaya 

Setiap perusahaan yang menjalankan bisnis di negara lain harus memahami 

perbedaan masyarakat sekaligus budaya negara tersebut dengan negara asalnya. 

Beberapa produk harus melakukan penyesuaian menurut bahasa, kebiasaan, adat 

istiadat dan budaya negara bersangkutan. Sebagai contohnya McDonald di 

Indonesia meluncurkan burger dengan varian saus McSatay, yang diadaptasi dari 

bumbu sate, sejenis makanan tradisional Indonesia. 

 

3.6.2 Perbedaan Ekonomi 

Setiap negara memiliki sistem ekonomi tersendiri dan perbedaan sistem 

ekonomi dapat memengaruhi operasional bisnis internasional. Sebagai contoh 

negara Perancis menganut ekonomi campuran, akan berperan sangat besar dalam 

industri penerbangan dimana mereka ikut terlibat dalam aspek rancangan pesawat 

sekalipun. Di Indonesia sendiri yang menganut sistem ekonomi Pancasila 

pemerintah tidak mengizinkan swasta asing untuk menguasai bisnis yang 

menguasai hajat hidup dan kepentingan orang banyak. 

 

3.6.3 Perbedaan Hukum dan Politik 

Pemerintah suatu negara dapat memengaruhi kegiatan bisnis internasional 

dalam beberapa hal. Mereka dapat menciptakan kondisi (persyaratan) tertentu 

untuk melakukan bisnis di wilayah hukum mereka atau bahkan melarang suatu 

jenis bisnis sama sekali. Beberapa hukum umum dan isu politik yang 

memengaruhi bisnis internasional adalah: 

 

3.6.4 Kuota 

Kuota adalah pembatasan jumlah produk jenis tertentu yang dapat diimpor 

ke dalam suatu negara. Variasi lain adalah embargo, aturan pemerintah yang 
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melarang kegiatan ekspor dan/atau impor dari produk tertentu atau semua produk 

dari suatu negara tertentu. 

 

3.6.5 Tarif dan Subsidi 

Tarif adalah pajak yang dikenakan atas produk-produk impor. Penetapan 

tarif langsung memengaruhi harga karena harga barang impor menjadi lebih 

mahal dan konsumen diharuskan tidak hanya membayar produk tetapi juga biaya 

tarif. Tarif dapat berwujud tarif pendapatan yang dikenakan sebagai sumber 

penerimaan bagi pemerintah, ataupun tarif perlindungan yang bertujuan 

menghambat impor atas produk tertentu. Sementara subsidi merujuk pada 

pembayaran pemerintah untuk membantu bisnis domestik bersaing dengan 

perusahaan asing. Subsidi diberlakukan untuk menurunkan harga barang dalam 

negeri. 

 

3.6.6 Hukum kandungan lokal 

Hukum ini menuntut bahwa produk-produk yang dijual di negara tertentu 

paling tidak sebagiannya dibuat di negara tersebut. 

 

3.6.7 Hukum praktek bisnis 

Perusahaan yang memasuki pasar internasional harus tunduk pada hukum 

praktek bisnis yang berlaku yaitu undang-undang atau peraturan yang mengatur 

operasional bisnis di suatu negara. Selain itu seringkali suatu praktek bisnis yang 

legal di suatu negaran bersifat ilegal untuk diterapkan di negara lain. Dua hal yang 

terkait dengan ini diantaranya adalah pembentukan kartel yaitu asosiasi produsen 

untuk mengontrol pasokan dan harga; dan dumping yaitu praktek menjual sebuah 

produk ke luar negeri dengan harga lebih rendah dari biaya produksi. 
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BAB IV 

BENTUK ORGANISASI BISNIS 

 

Perkembangan ekonomi telah mendorong terbentuknya berbagai organisasi 

bisnis dalam bentuk yang berbeda-beda. Setiap usaha bisnis yang berkembang 

memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi modal, skala usaha, 

kepemilikan, maupun operasional kegiatannya. Untuk itu perlu pengelolaan yang 

spesifik dan berbeda antara satu usaha dengan yang lain. Agar dapat berkembang 

dan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis, dalam memilih bentuk usaha perlu 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. 

Beberapa pertimbangan yang dapat digunakan untuk membentuk suatu 

usaha bisnis meliputi: 

 Kebutuhan modal: jumlah dana yang diperlukan untuk melakukan suatu usaha 

 Risiko usaha: Pertanggung jawaban usaha apabila terjadi kerugian ataupun 

kebangkrutan 

 Pengawasan: Kemampuan pemilik usaha dalam melakukan pengawasan usaha 

 Kemampuan manajerial: keahlian yang harus di miliki untuk merencanakan, 

mengendalikan, dan mengawasi usaha 

 Kebutuhan waktu: Kemampuan untuk menyediakan waktu yang cukup untuk 

menjalankan usaha dengan baik 

 

4.1  Bentuk-Bentuk Organisasi Bisnis 

1. Badan Usaha Perorangan 

Perusahaan perorangan merupakan suatu usaha yang kepemilikan dan 

pengelolaaannya dilakukan oleh perorangan (individu). Kelebihan dari 

perusahaan perorangan yaitu mudah mendirikannya, keuntungan menjadi 

milik sendiri, tidak dikenai pajak ganda, dan memiliki kebanggaan atas usaha 

sendiri. Adapun kekurangannya yaitu Risiko ditanggung sendiri, keterbatasan 
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sumber dana, kesulitan pengelolaan, keuntungan dan pertumbuhan usaha 

terbatas. 

2. Persekutuan 

Persekutuan merupakan suatu usaha bisnis yang dimiliki dua orang atau lebih 

untuk memperoleh keuntungan bisnis secara bersama. Keuntungan utama 

persekutuan yaitu kemudahan dalam pembentukan, adanya kolaborasi 

pengetahuan dan keterampilan dari masing-masing anggota, sumber daya 

lebih besar, dan juga belum dikenai pajak ganda. Adapun kekurangannya yaitu 

tanggung jawab bersama dan tidak terbatas, perselisihan antar partner, dan 

apabila terjadi masalah akan kesulitan untuk membubarkan usaha. 

Persekutuan secara umum dibagi menjadi dua kategori yaitu 

 Persekutuan umum (general partnership), yaitu pihak yang terlibat aktif 

dalam pengelolaan usaha dan memiliki tanggung jawab yang tidak 

terbatas. 

 Persekutuan terbatas (limited partnership), yaitu pihak yang terlibat tidak 

secara aktif terlibat dalam pengelolaan usaha dan kewajiban yang dimiliki 

hanya sebesar dana yang disetorkan dalam persekutuan yang ada. 

Sedangkan kategori spesifik dalam persekutuan dapat dibedakan menjadi: 

 Silent partner yaitu partner yang dikenal umum tetapi tidak terlibat aktif 

dalam pengelolaan usaha. 

 Secret partner yaitu partner yang terlibat secara nyata dalam pengelolaan 

usaha tetapi namanya tidak dikenal umum. 

 Nominal partner yaitu partner yang meminjamkan namanya untuk 

kepentingan hubungan masyarakat (public relations) tetapi tidak terlibat 

secara nyata dalam pengelolaan usaha. 

 Dormant partner yaitu partner yang tidak aktif dalam pengelolaan usaha 

dan namanya tidak dikenal. 

 Senior partner yaitu partner yang memiliki tanggung jawab lebih besar. 

 Junior partner yaitu partner yang memiliki tanggung jawab terbatas, 
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biasanya menyelesaikan tugas-tugas yang tidak strategis. 

Bentuk-bentuk persekutuan yang ada yaitu: 

1. Firma 

Persekutuan dua orang atau lebih yang membentuk suatu usaha dan 

menggunakan nama bersama untuk usahanya. Ketentuan untuk dapat 

disebut sebagai sebuah firma yaitu: Setiap anggota berhak jadi pemimpin, 

Anggota tidak boleh memasukkan orang lain tanpa persetujuan anggota 

lain, keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan, dan apabila kekayaan 

usaha tidak cukup maka kekayaan anggota sebagai jaminannya. 

Kelebihan firma adalah: 

 Terdapat pembagian kerja di antara para anggota sehingga 

kemampuan manajemennya lebih baik. 

 Pendirian relatif mudah karena tanpa akte pendirian 

 Kebutuhan modal dapat tercukupi karena menghimpun dana dari 

beberapa orang. Ada kemudahan memperoleh kredit karena 

mempunyai kemampuan finansial yang cukup besar. 

Kekurangan firma: 

 Tanggung jawab pemilik tidak terbatas dan kepemilikan pribadi 

menjadi jaminan bagi kewajiban perusahaan. 

 Kerugian yang disebabkan seorang anggota harus ditanggung bersama 

oleh anggota lain. 

 Kelangsungan perusahaan tidak menentu. Apabila salah seorang 

anggota membatalkan perjanjian maka firma menjadi bubar. 

2. Persekutuan Komanditer (CV: Commanditaire Vennotschaap) 

Persekutuan komanditer merupakan suatu usaha bersama yang mana anggota 

memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat 

keterlibatan anggota tersebut dalam pengelolaan usaha yang dilakukan. 
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Kelebihan CV: 

 Pendirian relatif mudah 

 Kemampuan manajerial yang lebih baik dibandingkan perusahaan 

perseorangan 

 Memiliki permodalan lebih besar dan kemudahan mendapatkan kredit 

Kekurangan CV: 

 Kelangsungan hidup tidak menentu. 

 Kesulitan untuk menarik kembali modal yang telah ditanamkan, terutama 

bagi partner umum. 

 Sebagian anggota memiliki tanggung jawab tidak terbatas. 

3. Perseroan Terbatas 

Perseroan terbatas merupakan organisasi bisnis yang berbentuk badan hukum 

dimana tanggung jawab dan kewajiban usaha terpisah dari pemilik modal. 

Kelebihan dari PT yaitu 

 Memiliki sumber dana lebih besar. Kebutuhan dana mudah diperoleh 

melalui penjualan saham perusahaan. 

 Kewajiban pemilik modal terbatas. Investor yang menanamkan modal pada 

perseroan akan mendapatkan saham sebagai bukti kepemilikan. Dalam 

perseoran terbatas, tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas pada 

nilai saham yang ditanamkan. Oleh karena itu apabila perseroan mengalami 

kebangkrutan, kerugian pemilik tidak melibatkan harta pribadi sebagai 

jaminannya. 

 Ukuran usaha lebih besar. Kekuatan permodalan yang dimiliki perseoran 

terbatas lebih besar sehingga memungkinkan perusahaan berkembang lebih 

pesat dengan membangun fasilitas produksi yang lebih lengkap, merekrut 

tenaga ahli dan tenaga kerja yang banyak dan bahkan membeli perusahaan 

lain. 

 Manajemen secara profesional. Pengelolaan perseroan tidak dilakukan oleh 

pemilik secara langsung melainkan dikelola oleh para profesional yang 
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dibayar berdasarkan prestasi kerja. 

 Jangka waktu usaha yang lama. Kelangsungan hidup perseroan tidak 

tergantung dari hidup mati pemilik karena pergantian pemilik tidak akan 

mengganggu jalannya usaha. 

Kelemahan dari PT yaitu: 

 Biaya pendirian mahal. Pendirian awal suatu PT harus mengikuti peraturan 

yang berlaku misal terkait dengan izin usaha. Selain itu pendirian PT juga 

memerlukan tanah, perawatan gedung dan fasilitas pendukung lainnya. 

Semua itu tentu membutuhkan biaya yang cukup besar, yang jumlahnya 

dapat mencapai miliaran rupiah. 

 Administrasi yang rumit. Semakin besar suatu PT maka semakin kompleks 

pula permasalahan administrasi, pengelolaan manajerial, catatan keuangan 

dan sebagainya. 

 Dikenakannya pajak ganda. Laba yang diperoleh dari hasil usaha suatu PT 

akan dikenakan pajak penghasilan. Selain itu ada pula bagian laba yang 

dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Apabila 

pemegang saham berada pada kelompok pendapatan melebihi Pendapatan 

Tidak Kena Pajak maka dividen yang diperoleh juga akan dikenai pajak. 

 Kemungkinan timbulnya konflik antara pemilik dan pengelola usaha bisnis. 

Bentuk-bentuk PT di antaranya adalah: 

a) PT perseorangan: PT yang saham-sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh 

individu tertentu yang bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak 

penghasilan pribadi yang tinggi. 

b) PT pribadi: PT yang saham-sahamnya dimiliki oleh sekelompok kecil 

pemegang saham atau manajemen untuk kepentingan sendiri. 

c) PT tertutup: PT yang dimiliki oleh beberapa orang dan sahamnya tidak 

diperjualbelikan di pasar modal. 

d) PT terbuka: PT yang dimiliki oleh banyak orang dan sahamnya 

diperjualbelikan di pasar modal. 
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e) PT domestik: PT yang berbadan hukum di suatu negara dan melakukan 

bisnis di wilayah negara tersebut. 

f) PT asing: PT yang berbadan hukum di suatu negara tertentu dan 

melakukan bisnis di negara lain. 

 

Selain bentuk badan usaha yang sifatnya umum seperti di atas, di Indonesia 

juga dikenal bentuk badan usaha yang lain yaitu: 

1. BUMN 

BUMN merupakan badan usaha milik negara yang didirikan untuk 

mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujaun utama 

BUMN adalah untuk kesejahteraan masyarakat dengan tujuan tambahan 

adalah memperoleh keuntungan. Jenis–jenis BUMN di Indonesia terdiri dari 

Perusahaan Umum (Perum), dan Perseroan Terbatas. Untuk Perusahaan 

Jawatan sudah tidak ada lagi karena sudah berubah statusnya menjadi 

Perusahaan Umum. Contoh BUMN Perum yaitu PERUMKA. Sedangkan untuk 

BUMN PT misalnya Telkom. 

2. Koperasi 

Koperasi merupakan suatu usaha bisnis yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan dan gotong royong dengan tujuan untuk kesejahteraan 

anggota koperasi. Dalam koperasi, anggota diwajibkan membayar iuran 

wajib dan iuran pokok yang telah diatur dalam anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga koperasi. 

 

4.2 Ekspansi Bisnis 

Perluasan atau ekspansi bisnis dilakukan untuk mencapai efisiensi, 

keuntungan yang lebih tinggi, ataupun agar dapat lebih kompetitif bersaing. 

Cara yang dapat dilakukan antara lain: 

1. Penggabungan (merger) 

Merger merupakan penggabungan dua atau bebeapa perusahaan menjadi 
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satu. Perusahaan dapat melakukan merger yang bersifat merger vertikal 

ataupun merger horizontal. Merger vertikal terjadi jika dua perusahaan atau 

lebih yang bergabung menjadi satu berasaldari tingkat operasional yang 

berbeda tetapi masih dalam satu industri yang berkaitan. Contohnya merger 

antara perusahaan minyak goreng dengan perusahaan penghasil kelapa sawit. 

Merger horizontal terjadi terjadi apabila perusahaan yang bergabung berasal 

dari satu industri yang sama dengan area tingkat kegiatan yang sama. Contoh 

merger horizontal yaitu bergabungnya Ben Q dengan Siemens untuk menjadi 

Ben Q Siemens dalam memproduksi Handphone. Selain dua jenis merger 

tersebut, perusahaan dapat melakukan konglomerasi yaitu penggabungan dua 

perusahaan atau lebih yang berasal dari industri yang berbeda. Contoh 

konglomerasi yaitu penggabungan Astra internasional dengan Astra Agro 

Lestari. 

2. Akuisisi 

Perusahaan dapat melakukan ekspansi dengan cara mengakuisisi perusahaan 

lain. Akuisisi merupakan pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan  lain 

atau investor lain dengan tujuan untuk mempermudah dan memperkuat 

dukungan terhadap perusahaan yang sudah ada. Dalam akuisisi, kedua 

perusahaan masih memiliki identitas sendiri-sendiri. 

3. Pengambilalihan secara paksa (hostile takeover) 

Pengembangan usaha juga dapat dilakukan dengan melakukan pengambilan 

secara paksa suatu bisnis yang dilakukan dengan cara melakukan penawaran 

atas saham di pasar modal yang ada sehingga harganya akan naik, dan  

investor memiliki kecenderungan untuk melepas saham mereka. Perusahaan 

yang akan diakuisisi (perusahaan target) dapat menerapkan beberapa strategi 

untuk menghindari hostile takeover, yaitu: 

 Green mail. Dalam strategi ini manajemen perusahaan target membeli 

saham-saham perusahaannya di pasar bebas dengan harga di atas harga 

pasar. 
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 Shark repellent. Strategi ini bertujuan untuk menghindari ancaman hostile 

takeover melalui kebijakan manajemen atau corporatebylaws. Contohnya 

dengan menerapkan peraturan untuk memperbanyak jumlah pemegang 

saham yang harus hadir pada pertemuan untuk membicarakan akuisisi. 

 Poison pills. Dengan strategi ini perusahaan target dibuat menjadi tidak 

menarik lagi untuk diakuisisi misalnya dengan memperbesar jumlah utang. 

Dengan demikian perusahaan target seolah-olah menjadi racun bagi 

perusahaan pengakuisisi. 

 Golden parachutes. Strategi ini dilakukan manajemen perusahaan target 

dengan cara meminta kompensasi (cash settlement) yang besar atas 

rencana akuisisi. 

 White knights. Dengan strategi ini pihak perusahaan target berusaha 

mencari pihak lain yang bersedia membeli saham perusahaan target di 

atas harga penawaran pihak pertama yang ingin mengakuisisi. 

 
4. Leverage buyout 

Leverage buyout merupakan pengembangan usaha dengan cara membeli 

usaha orang lain dengan menggunakan dana pinjaman (hutang) sehingga 

investor tidak perlu memilik modal yang besar untuk membeli suatu 

perusahaan. 
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BAB V 

KINERJA BISNIS 

 

5.1  Kinerja Bisnis 

Dunia bisnis adalah terus-menerus mengevaluasi metode-metode untuk 

menemukan proses bisnis yang lebih efisien dalam hal biaya dan pencapaian 

tujuan. Praktek membuat metrik untuk mengukur kinerja adalah salah satu cara 

bahwa pemilik bisnis dan manajer berusaha untuk mendapatkan yang lebih baik 

pengembalian investasi untuk proses bisnis mereka. Manajemen kinerja bisnis 

adalah cara pemantauan metode menggunakan suatu perusahaan untuk 

mencapai tujuan dan kemudian menggunakan data untuk menemukan metode 

yang lebih baik. Maksud dari pengawasan prosedur manajemen untuk 

mengembangkan metode yang efektif untuk mencapai tujuan telah sekitar sejak 

bisnis pertama kali dimulai. Bahkan prajurit besar Cina kuno mengerti kebutuhan 

untuk memantau proses dan menyesuaikan berdasarkan hasil. Manajemen kinerja 

bisnis dikembangkan sebagai cara untuk merampingkan proses pemantauan dan 

mengembangkan cara yang lebih efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Manajemen kinerja bisnis adalah tindakan menetapkan cita-cita korporasi, 

pemantauan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan 

kemudian menciptakan cara bagi manajer untuk lebih efektif mencapai tujuan 

tersebut. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data, sebuah perusahaan 

dapat menentukan apa yang telah perubahan manajerial efek pada kinerja dan 

kemudian mengubah perubahan tersebut untuk membantu menciptakan proses 

yang lebih efektif. Ide manajemen kinerja bisnis adalah sebuah konsep yang luas, 

tetapi terbaik digunakan untuk menganalisis tujuan spesifik dan membantu 

perusahaan untuk menghemat biaya, operasional sementara menghasilkan lebih 

banyak pendapatan pada saat yang sama. Yang penting untuk diingat mengenai 

pengelolaan kinerja bisnis adalah bahwa hal ini digunakan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan dan manajemen. Menggunakan metrik adalah hanya sarana 

untuk berakhir, dengan itu menjadi lebih tinggi profitabilitas. 
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Kinerja usaha adalah badan usaha terhadap pemahaman tentang proses-

proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis dan kemudian mengukur 

efektivitas proses-proses tersebut untuk mencapai hasil yang diinginkan. Inti dari 

proses kinerja bisnis termasuk keuangan dan operasional perencanaan, 

konsolidasi dan pelaporan, pemodelan Bisnis, analisis dan pemantauan indikator 

kinerja utama yang berhubungan dengan strategi.  Kinerja bisnis adalah 

serangkaian proses yang membantu badan usaha dalam bisnis untuk 

mengoptimalkan jaminan kinerja pencapaian tujuan bisnis (Endolras, 2018). 

Manajemen kinerja bisnis tiga utama kegiatan masing-masing monitoring 

program memanfaatkan tiga aktivitas utama: pilihan tujuan, konsolidasi dan 

intervensi. Setiap kegiatan bekerja dengan yang lain untuk membantu 

menciptakan proses yang lebih efisien. Ini adalah sistem yang sangat dinamis 

dimana setiap aktivitas mempengaruhi yang lain dan mereka semua bekerja sama 

untuk membantu mengembangkan proses bisnis yang lebih baik.  

Pilihan tujuan pemilihan tujuan yang benar-benar suatu proses 

berkelanjutan yang dapat diubah oleh hasil yang dicapai melalui intervensi. 

Tempat terbaik untuk memulai dengan program manajemen kinerja bisnis adalah 

untuk menetapkan cita-cita perusahaan dan kemudian menentukan kebijakan dan 

metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah program 

ini berlangsung, efek yang telah perubahan pada proses akan mulai untuk 

mengubah tujuan. Jika keputusan manajerial yang membantu untuk 

meningkatkan produktivitas, maka mungkin diperlukan untuk meningkatkan 

tujuan. Titik tujuan adalah untuk memberikan manajemen tongkat pengukur 

untuk digunakan ketika datang untuk menentukan keberhasilan.  

Informasi Monitoring kegiatan kedua yang terlibat dalam manajemen 

kinerja bisnis adalah informasi monitoring, juga dikenal sebagai informasi 

konsolidasi. Ini adalah bagian dari proses dimana data yang dikumpulkan dan 

terkait data dianalisis dan digunakan untuk mengembangkan cara yang lebih baik 

untuk melakukan bisnis. Daftar metrik yang digunakan untuk membuat data 
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bervariasi oleh perusahaan dan demi proyek, tetapi data menjadi bagian penting 

dari proses manajemen kinerja.  

Manajerial penyesuaian sekali data telah diulas, staf manajemen 

memutuskan mana langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dan 

profitabilitas. Perubahan ini memetakan dan efek mereka telah kembali ke 

informasi memantau aktivitas. Sangat penting bahwa penyesuaian dibuat 

mencerminkan tujuan perusahaan. Ini bisa menjadi rumit karena tujuan tidak 

selalu keuangan. Misalnya, jika tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan 

kerja karyawan dengan 20 persen, maka tindakan-tindakan yang diambil oleh 

manajemen tidak selalu membutuhkan pertimbangan keuangan. 

Kita belum memiliki disiplin ilmu dalam manajemen bisnis yang terintegrasi. 

Akan tetapi kita tahu apa itu bisnis dan apa yang menjadi kunci baginya. Kita 

memahami fungsi dari profit (keuntungan) dan hal-hal yang dibutuhkan dalam 

meningkatkan produktifitas. Semua bisnis apapun membutuhkan untuk berfikir 

mengenai jawaban atas pertanyaan ―What is our business and what should it be?‖ 

Karena dari definisi tersebut misi dan tujuan dirumuskan, suatu bisnis hendaklah 

menjabarkan objek-objeknya pada beberapa area penting, dan menyeimbangkan 

objek-objek tersebut antara satu dengan yang lain dan terhadap tuntutan 

kompetisi untuk hari ini dan yang akan datang. Suatu bisnis juga membutuhkan 

untuk merubah objek-objek pada strategi yang nyata dan konsentrasi pada 

sumber-sumber yang ada pada mereka. Pada akhirnya, yang demikian itu 

membutuhkan untuk pemikiran mengenai strategi perencanaan, karena keputusan 

hari ini akan membentuk pola bisnis pada waktu yang akan datang  

 

5.2 Bisnis yang Berkelanjutan 

Pemahaman peningkatan hubungan antara keberlanjutan kinerja, daya 

saing, dan sukses bisnis tidak hanya memberikan kontribusi untuk debat lebih 

sedikit emosional tentang peran sosial perusahaan, tetapi juga memungkinkan 

manajemen untuk menyadari 'triple win' potensi yang merupakan dasar dari setiap 

jenis keberlanjutan manajemen organisasi-organisasi yang berorientasi profit 
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dalam sistem pasar. Pengetahuan tentang keberlanjutan perusahaan manajemen 

sehingga dapat menjadi aset dan dasar untuk keunggulan kompetitif perusahaan. 

Hal ini, dalam setiap kasus, sebuah prasyarat bagi perkembangan berkelanjutan 

dari perusahaan dan ekonomi. 

Dasar diskusi terstruktur hubungan antara keberlanjutan kinerja, daya 

saing dan keberhasilan ekonomi adalah pemahaman yang jelas tentang 

kesinambungan kinerja. Perdebatan ilmiah umum mengenai keberlanjutan, 

bagaimanapun, lebih membingungkan daripada mencerahkan. Itu kebanyakan 

lingkaran di sekitar tiga pilar konsep keberlanjutan yang bertujuan untuk 

peningkatan paralel sosial, lingkungan dan ekonomi kinerja (van Dieren et al. 

1995). Keberlanjutan perusahaan dan kesinambungan kinerja perusahaan 

(misalnya Schaltegger dan Burritt 2005) sehingga dapat didefinisikan oleh 

pencapaian terpadu ukuran kinerja sosial, lingkungan dan ekonomi (Schaltegger 

dan Wagner 2005). Kesinambungan kinerja, namun, sering dipahami sebagai 

kinerja secara sosial dan lingkungan, sehingga tidak termasuk kinerja ekonomi. 

Kesinambungan kinerja justru kebanyakan dipahami sebagai kinerja mengenai isu-

isu non-pasar dan diukur dalam istilah non-ekonomi. 

Kegiatan sukarela lingkungan dan sosial yang dilakukan dengan tujuan 

meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial perusahaan merupakan tanggung 

jawab sosial perusahaan kinerja. Manajemen lingkungan dan sosial berlaku 

metode manajemen dalam cara yang berbeda, misalnya, perlindungan lingkungan 

murni atau kegiatan Bakti sosial. Nonmarket kegiatan dan kinerja  kegiatan bisnis 

utama dan eksternal dan faktor-faktor lain-mempengaruhi daya saing perusahaan. 

Kinerja nonmarket juga dapat memiliki pengaruh langsung (misalnya melalui biaya 

produksi) pada keberhasilan ekonomi. Daya saing menggambarkan posisi relatif 

pasar dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan lebih 

baik daripada pesaingnya adalah pendorong penting dari keberhasilan ekonomi. 
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Gambar .  
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Manajemen kesinambungan kinerja dengan menghubungkan manajemen 

lingkungan dan sosial dengan daya saing dan keberhasilan ekonomi Singkatnya, 

kesinambungan kinerja dapat diartikan sangat luas kinerja keseluruhan dalam 

mengelola link dan hubungan-hubungan sebab yang digambarkan pada gambar 1. 

Dalam sebuah bisnis perusahaan, manajemen yang sukses keberlanjutan 

performa dicapai hanya jika pengelolaan lingkungan dan sosial masalah adalah 

sejalan dengan peningkatan daya saing dan kinerja ekonomi. 

Sebagai akibatnya, keberlanjutan manajemen memerlukan integrasi 

lingkungan, sosial dan ekonomi manajemen dan dengan demikian meliputi semua 

link antara non-pasar dan ekonomi. Ini berkaitan dengan analisis dan manajemen 

efek dari kegiatan sosial dan lingkungan di daya saing dan keberhasilan ekonomi 

perusahaan, serta analisis dan manajemen dampak sosial dan lingkungan kegiatan 

usaha. 

 

5.3 Review Bisnis 

Meninjau setelah bisnis Anda didirikan dan berjalan dengan baik, Anda 

mungkin cenderung  untuk membiarkan hal-hal yang terus berjalan karena 

mereka. Namun, itu adalah benar-benar waktu untuk merencanakan lagi. Setelah 

tahap awal yang penting, Anda harus secara berkala meninjau kemajuan Anda, 

mengidentifikasi bagaimana Anda dapat membuat sebagian besar posisi pasar 

Anda telah menetapkan dan memutuskan mana untuk mengambil bisnis Anda 

berikutnya. Anda akan perlu untuk kembali dan memperbarui rencana bisnis Anda 

dengan strategi baru dalam pikiran dan pastikan Anda memperkenalkan 

perkembangan yang telah Anda catat. 

Panduan ini membawa Anda melalui proses ini penting, detail tahap Anda 

perlu pergi melalui untuk menilai seberapa baik kinerja bisnis Anda, menyoroti 

kekuatan dan area yang dapat ditingkatkan dan menyarankan tindakan yang perlu 

Anda ambil untuk menerapkan perbaikan yang Anda telah mengidentifikasi. 

Mengapa sangat penting untuk meninjau kemajuan bisnis Anda 
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Sangat mudah untuk fokus hanya pada hari-hari menjalankan bisnis Anda, 

terutama pada tahap awal. Tapi begitu kau bangun dan berjalan, itu dapat 

membayar dividen untuk berpikir tentang perencanaan jangka panjang dan lebih 

strategis. Hal ini terutama berlaku ketika Anda mengambil lebih banyak staf, 

menciptakan Departemen dalam bisnis, menunjuk manajer atau Direksi dan 

menjadi menjauhkan dari setiap hari menjalankan bisnis. 

Meninjau kemajuan Anda akan sangat berguna jika Anda merasa: 

  ketidakpastian tentang seberapa baik kinerja bisnis 

  yakin jika Anda mendapatkan hasil maksimal dari usaha atau membuat 

sebagian besar peluang pasar 

  rencana bisnis Anda mungkin kedaluwarsa, misalnya Anda belum diperbarui 

sejak Anda mulai perdagangan 

  bisnis Anda bergerak dalam arah yang berbeda dengan yang Anda telah 

merencanakan 

  Bisnis mungkin menjadi berat atau tidak responsif terhadap kebutuhan pasar 

 

Hal ini juga berguna jika Anda telah memutuskan bahwa perusahaan Anda 

sudah siap untuk melanjutkan ke tingkat lain. Mengatur arah strategi bisnis yang 

jelas akan membantu menjawab kekhawatiran dan menunjukkan cara-cara praktis 

maju. 

Pertanyaan-pertanyaan yang Anda mungkin ingin meminta meliputi: 

• Apakah arah saya? Untuk menjawab hal ini Anda perlu melihat di mana Anda 

berada sekarang, mana Anda ingin pergi selama tiga sampai lima tahun ke 

depan dan bagaimana Anda berniat untuk sampai ke sana.  

● Apakah saya pasar - sekarang dan di masa depan? Pasar yang harus saya 

bersaing dalam, bagaimana akan mereka berubah dan apa bisnis perlu untuk 

terlibat dalam  sektor ini?  

●  Bagaimana mendapatkan keuntungan pasar? Bagaimana bisnis melakukan 

lebih baik daripada kompetisi di pasar pilihan saya?  
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● Sumber daya apa yang saya perlukan untuk berhasil? Apa keterampilan, aset, 

keuangan, hubungan, kompetensi teknis dan fasilitas Apakah saya perlu 

bersaing? Memiliki ini berubah sejak saya mulai?  

● Apa lingkungan bisnis saya bersaing dalam? Faktor-faktor eksternal apa 

mungkin mempengaruhi bisnis kemampuan untuk bersaing?  

● Bagaimana saya mengukur sukses? Ingat, ukuran kinerja mungkin mengubah 

bisnis Anda matang 

● Apakah Anda akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini pada Anda 

sendiri - melibatkan penasihat profesional Anda, Direksi sesama Anda dan staf 

senior Anda akan semua membantu untuk membuat review Anda lebih efektif. 

● Menilai kegiatan inti Anda 

● Titik awal yang baik untuk Anda periksa adalah untuk mengevaluasi apa yang 

Anda benar-benar lakukan - kegiatan inti Anda, produk yang Anda buat, atau 

jasa yang Anda berikan. Tanyakan pada diri sendiri apa yang membuat 

mereka sukses, bagaimana mereka dapat ditingkatkan, dan apakah Anda bisa 

meluncurkan produk baru atau komplementer atau layanan. 

● Kunci pertanyaan tentang produk atau jasa Anda 

● Hal ini berguna untuk menjawab pertanyaan ini: 

● Seberapa efektif Anda catatan barang dan jasa untuk kebutuhan pelanggan 

Anda? Jika Anda tidak yakin apakah kebutuhan tersebut, Anda bisa membawa 

keluar lebih lanjut pasar atau customer analysis. See the page in this guide on 

how to conduct a customer and market analysis. 

● Yang produk dan jasa Anda berhasil? Yang tidak melakukan seperti yang 

direncanakan? Memutuskan produk dan jasa yang menawarkan kedua 

persentase yang tinggi dari margin keuntungan penjualan dan tinggi. 

● Apa itu benar-benar di belakang masalah produk atau layanan? Pertimbangkan 

bidang harga, pemasaran, penjualan dan purna jual layanan, Desain, dan 

Kemasan sistem selama Anda meninjau. Mencari "quick wins" yang memberi 

Anda ruang pernapasan untuk membuat perbaikan yang lebih mendasar. 
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● Apakah Anda meninjau biaya sering? Apakah Anda menjaga mata yang cukup 

dekat pada biaya Anda langsung, overhead Anda dan aset Anda? Apakah ada 

cara berbeda dalam melakukan hal-hal atau bahan baru yang dapat Anda 

gunakan yang akan menurunkan biaya Anda? Mempertimbangkan cara di 

mana Anda dapat menegosiasikan kesepakatan yang lebih baik dengan 

pemasok Anda. 

Menjawab pertanyaan ini akan memberi Anda dasar untuk meningkatkan 

kinerja dan profitabilitas. 

 

5.4 Menilai Efisiensi Bisnis Anda 

Banyak bisnis baru bekerja di jalan jangka pendek, reaktif. Ini menawarkan 

fleksibilitas - tetapi dapat biaya waktu dan uang ketika Anda bergerak dari 

mendapatkan bisnis akan berkonsentrasi pada tumbuh dan berkembang. 

Pilihan terbaik akan menyeimbangkan kemampuan Anda untuk menanggapi 

dengan cepat dengan strategi yang jelas secara keseluruhan. Ini akan membantu 

Anda memutuskan apakah Anda mengambil tindakan sesuai atau tidak. 

Pada tahap ini Anda harus bertanya pada diri sendiri jika ada setiap faktor 

internal yang memegang bisnis kembali, dan jika demikian, apa yang dapat Anda 

lakukan tentang mereka? 

Mempertimbangkan berbagai aspek dari bisnis Anda pada gilirannya. 

Lokal 

 Apakah komitmen jangka panjang ke properti? 

 Apakah keuntungan dan kerugian dari lokasi Anda saat ini? 

 Anda punya ruang untuk tumbuh, atau fleksibilitas untuk memotong kembali 

jika diperlukan? 

 Jika Anda memindahkan lokal, apa yang akan biaya? Akan ada jangka panjang 

penghematan biaya dan peningkatan efisiensi? 

Fasilitas 

 Jika Anda memproduksi produk, bagaimana modern adalah peralatan Anda? 

 Apakah kapasitas fasilitas Anda saat ini dibandingkan dengan permintaan yang 
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ada dan ramalan? 

 Bagaimana Anda akan mendanai perbaikan? 

 Bagaimana Anda dibandingkan dengan pesaing Anda? 

 Teknologi informasi 

 Apa informasi manajemen dan sistem TI lainnya yang Anda memiliki di 

tempat? 

 Akan sistem melayani setiap usulan perluasan? 

 Akan mereka benar-benar membuat perbedaan kualitas dari produk atau 

layanan bisnis Anda? Jika tidak, Dapatkah Anda mengubah mereka untuk 

memastikan mereka lakukan? 

 Anda membuat penggunaan terbaik dari teknologi seperti jaringan nirkabel 

dan telepon untuk memungkinkan untuk bekerja lebih fleksibel? 

 

Orang-orang dan keterampilan 

 Anda punya orang yang tepat untuk mencapai tujuan Anda? 

 Apakah mereka tahu apa yang diharapkan dari mereka? 

 Apakah Anda beroperasi rencana pelatihan dan pengembangan? 

 Apakah Anda membayar serta kompetisi? 

 Apakah Anda menderita dari staf yang tinggi omset? Apakah staf termotivasi 

dan puas? 

 
Keterampilan profesional 

 Apakah Anda memiliki tim manajemen yang tepat di tempat untuk 

pertumbuhan? 

 Anda punya keterampilan yang tersedia yang Anda butuhkan dalam bidang 

SDM, penjualan dan itu? 

 Apakah Anda perlu staf baru atau yang ditingkatkan keterampilan atau untuk 

dilatih? 
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Meninjau posisi keuangan Anda 

Bisnis sering gagal karena miskin manajemen keuangan atau kurangnya 

perencanaan. Sering rencana bisnis yang digunakan untuk membantu 

meningkatkan keuangan adalah memasang rak untuk mengumpulkan debu. 

Ketika datang untuk sukses bisnis Anda, oleh karena itu, mengembangkan 

dan melaksanakan suara keuangan dan manajemen sistem (atau membayar 

seseorang untuk melakukannya untuk Anda) adalah penting. 

Memperbarui rencana bisnis Anda asli adalah tempat yang baik untuk 

memulai. 

Ketika meninjau keuangan Anda, Anda mungkin ingin mempertimbangkan 

berikut: 

o arus kas - ini adalah keseimbangan dari semua uang mengalir masuk dan 

keluar dari bisnis Anda. Pastikan bahwa perkiraan Anda secara teratur ditinjau 

ulang dan diperbarui. 

o modal kerja - memiliki kebutuhan yang berubah? Jika demikian, menjelaskan 

alasan untuk setiap gerakan. Bandingkan ini norma industri. Jika perlu, 

mengambil langkah-langkah untuk sumber tambahan modal. 

o Pinjaman - apa adalah posisi lini kredit atau pinjaman? Apakah ada lebih tepat 

atau bentuk-bentuk keuangan yang lebih murah yang dapat Anda gunakan? 

o Pertumbuhan - Apakah Anda memiliki rencana untuk menyesuaikan 

pembiayaan untuk mengakomodasi bisnis Anda mengubah kebutuhan dan 

pertumbuhan Anda? 

o Melakukan analisis pesaing 

o Sekarang bahwa Anda telah menjalankan bisnis Anda untuk sementara, Anda 

mungkin akan memiliki ide yang lebih jelas dari pesaing Anda. Pengumpulan 

informasi lebih lanjut dapat biaya waktu, uang dan usaha, tetapi ada banyak 

manfaat untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang pesaing Anda 

lakukan. 

o Apa yang perlu Anda ketahui 

o Jenis informasi yang akan benar-benar berguna untuk Anda tergantung pada 
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jenis bisnis Anda dan Anda sedang beroperasi di pasar. Pertanyaan untuk 

menanyakan tentang pesaing Anda meliputi: 

 siapa mereka 

 apa yang mereka tawarkan 

 bagaimana mereka harga produk mereka 

 apa profil dan jumlah pelanggan mereka dibandingkan dengan Anda 

 apa kompetitif kelebihan dan kekurangan yang dibandingkan dengan Anda 

 apa reaksi mereka untuk masuk ke dalam pasar atau perubahan produk 

atau harga mungkin 

Anda mungkin akan menemukan itu berguna untuk melakukan analisa 

SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman). Ini akan menunjukkan 

Anda bagaimana Anda lakukan dalam kaitannya dengan pasar secara umum dan 

khusus pesaing terdekat. Lihat Halaman dalam buku petunjuk ini pada model 

untuk analisis strategis Anda. 

Bagaimana untuk mengetahui lebih lanjut 

Ada tiga cara utama untuk mengetahui lebih lanjut tentang pesaing Anda: 

 Apa yang mereka katakan tentang diri mereka sendiri - literatur penjualan, 

iklan, siaran pers, pemasok bersama, pameran, website, pesaing kunjungan, 

account perusahaan. 

 Apa yang orang lain katakan tentang mereka - orang-orang penjualan Anda, 

pelanggan, direktori lokal, Internet, koran, laporan Analyst, perusahaan riset 

pasar. 

 Didanai penelitian pasar - jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut, Anda 

mungkin ingin Komisi penelitian pasar tertentu. 

Melakukan analisis pasar dan pelanggan 

Ketika Anda memulai bisnis Anda, Anda mungkin menyusun rencana 

pemasaran sebagai bagian dari rencana bisnis secara keseluruhan. Ini 
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didefinisikan pasar di mana Anda dimaksudkan untuk menjual dan ditargetkan 

sifat serta distribusi geografis pelanggan Anda. 

Dari strategi yang Anda akan telah mampu menghasilkan rencana pemasaran 

untuk membantu Anda mencapai tujuan Anda. Ketika kau meninjau kinerja bisnis 

Anda, Anda akan perlu untuk menilai basis pelanggan Anda dan pasar 

memposisikan sebagai bagian penting dari proses. Anda harus memperbarui 

rencana pemasaran Anda setidaknya lebih sering sebagai rencana bisnis Anda. 

 

Meninjau kembali pasar Anda 

Review bisnis menawarkan Anda kesempatan untuk berdiri kembali dari aktivitas 

yang digariskan dalam rencana dan lihat lagi faktor seperti: 

● perubahan di pasar Anda 

● Layanan baru dan muncul 

● perubahan dalam kebutuhan pelanggan Anda 

● faktor-faktor eksternal seperti ekonomi, impor dan teknologi baru 

● perubahan dalam aktivitas kompetitif 

 

Meminta pelanggan Anda untuk umpan balik pada kinerja bisnis Anda akan 

membantu untuk mengidentifikasi mana perbaikan dapat dibuat untuk produk 

atau layanan, tingkat kepegawaian Anda atau prosedur bisnis Anda. 

Pada saat yang sama, sangat penting untuk mengingat bahwa sementara 

ulasan semacam ini dapat menjadi sangat efektif - mereka dapat memberikan 

bisnis Anda fleksibilitas yang dibutuhkan untuk mengalahkan off persaingan di 

pemberitahuan singkat - itu penting untuk berpikir melalui implikasi dari 

perubahan. Dalam tahap baru bisnis Anda Anda harus merencanakan keuangan 

dan sumber daya Anda dengan hati-hati setiap saat. 

Menggunakan review Anda untuk mendefinisikan kembali tujuan bisnis Anda 
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Untuk tetap sukses, sangat penting bahwa Anda secara teratur mengatur 

menyisihkan waktu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan strategis kunci 

berikut: 

● Mana adalah bisnis sekarang? 

● Mana itu pergi? 

● Bagaimana akan menuju ke sana? 

Sering bisnis bisa bekerja keluar mana mereka ingin pergi tapi tidak 

menyusun peta jalan bagaimana menuju ke sana. Jika ini terjadi, bisnis akan 

kekurangan arah yang diperlukan untuk mengubah bahkan dengan hati-hati 

meletakkan rencana menjadi kenyataan. 

Pada akhir proses review manapun, oleh karena itu, sangat penting bahwa 

rencana kerja siap menempatkan ide-ide baru dan jadwal yang ditetapkan. Secara 

teratur meninjau bagaimana rencana baru bekerja dan memungkinkan untuk 

setiap permasalahan atau penyesuaian yang diperlukan penting juga. Lingkungan 

bisnis saat ini sangat dinamis dan kemungkinan bahwa Anda akan perlu berkala, 

pembaharuan dan revisi untuk rencana bisnis Anda untuk mempertahankan 

keberhasilan bisnis. 

Perbaikan terus-menerus 

Selain itu, sebuah siklus perencanaan sederhana dapat sangat meningkatkan 

kemampuan Anda untuk membuat perubahan dalam rutinitas bisnis Anda jika 

diperlukan. Perencanaan yang baik membantu Anda mengantisipasi masalah dan 

beradaptasi dengan perubahan lebih mudah. 

Ahli masukan 

Anda mungkin menemukan pada tahap ini dalam pengembangan bisnis 

Anda yang Anda perlu keterampilan eksternal untuk membantu Anda dengan 

perubahan Anda harus membuat. Dalam hal ini Anda mungkin 

mempertimbangkan: 

●  mempekerjakan terampil konsultan di area dimana Anda tidak mampu untuk 
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mengembangkan keterampilan in-House 

●  menunjuk seorang Direktur non-eksekutif berpengalaman yang dapat 

memberikan penilaian yang biasa, tidak memihak dari apa yang Anda lakukan 

●  menggunakan konsultan manajemen untuk membantu Anda mengidentifikasi 

bagaimana Anda dapat memperkuat atau mengubah struktur manajemen 

Anda untuk mengembangkan bisnis. 

Model analisis strategis 

Ada sejumlah model bisnis-analisis berguna yang dapat membantu Anda 

berpikir lebih strategis tentang bisnis Anda. 

Analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) adalah salah 

satu yang paling populer. Ini melibatkan melihat kekuatan dan kelemahan 

kemampuan bisnis Anda, dan setiap peluang dan ancaman terhadap bisnis Anda. 

Sekali Anda telah mengidentifikasi semua ini, Anda dapat menilai bagaimana 

memanfaatkan kekuatan Anda, mengurangi efek dari kelemahan-kelemahan Anda, 

membuat sebagian besar peluang dan mengurangi dampak dari setiap ancaman. 

 

Peluang dan ancaman dalam lingkungan eksternal 

Hal ini penting untuk diingat bahwa peluang juga dapat menjadi ancaman - 

misalnya, pasar baru bisa didominasi oleh pesaing, melemahkan posisi Anda. 

Sama, ancaman juga bisa menjadi peluang-misalnya, pesaing yang tumbuh 

dengan cepat dan membuka pasar baru untuk produk atau jasa Anda bisa berarti 

bahwa pasar Anda mengembang juga. 

Analisis SWOT dapat memberikan dasar yang jelas untuk memeriksa kinerja 

bisnis dan prospek Anda. Dapat digunakan sebagai bagian dari proses review 

reguler atau dalam persiapan untuk meningkatkan keuangan atau membawa 

konsultan untuk review. 
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Sekali Anda telah mengumpulkan informasi pada organisasi Anda internal 

kekuatan dan kelemahan, dan eksternal peluang dan ancaman, masukkan data ini 

ke dalam tabel sederhana. 

 

  Positive Negative 

Internal Strengths Weaknesses 

External Opportunities Threats 

 

Alat-alat lain meliputi: 

STEEPLE analisis - sebuah teknik untuk memahami berbagai pengaruh luar 

pada bisnis-sosial, teknologi, ekonomi, lingkungan, politik, hukum dan etika. 

Perencanaan skenario - sebuah teknik yang membangun berbagai 

pandangan yang masuk akal mungkin berjangka untuk bisnis. 

Sukses kritis faktor Analisis - sebuah teknik untuk mengidentifikasi daerah-

daerah di mana bisnis harus berhasil untuk mencapai tujuannya. 

Pasukan lima - teori bahwa ada lima didefinisikan faktor yang 

mempengaruhi pengembangan pasar dan bisnis - pendatang potensi pesaing yang 

ada, pembeli, pemasok dan alternatif produk/jasa. Menggunakan model ini Anda 

membangun sebuah strategi untuk tetap di depan pengaruh tersebut. 

 

Memecah tinjauan strategis Anda 

Sebagai pemilik-manajer bisnis Anda atau anggota tim manajemen, Anda 

harus berdiri kembali sesekali dan meninjau kinerja bisnis Anda. 

Daerah yang Anda butuhkan untuk melihat adalah: 

 Kinerja pasar dan arah - seberapa baik Anda melakukan melalui hasil 
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penjualan, yang pasar untuk tujuan untuk berikutnya dan bagaimana untuk 

meningkatkan kinerja Anda. 

 Produk dan Jasa - berapa lama produk Anda yang ada akan memenuhi 

kebutuhan pelanggan Anda dan rencana untuk pembaruan Anda. 

 Operasional penting - lokal Anda, metode Anda, teknologi yang digunakan, 

proses Anda, dan kualitas. Apakah ada masalah internal yang memegang 

bisnis Anda kembali? 

 Keuangan - bagaimana bisnis Anda dibiayai, tingkat mempertahankan 

keuntungan, pendapatan penjualan yang dihasilkan dan arus kas Anda. 

 Organisasi Anda dan orang-orang Anda - Anda struktur, orang perencanaan 

masalah, pelatihan dan pengembang 

 

5.5 Teori Dalam Bisnis 

Pertanyaan mengenai ―What to do‖ masih menjadi fokus tantangan dalam 

manajemen, lebih khusus bagi mereka yang berada pada perusahaan yang besar 

yang tengah menikmati masa kesuksesan yang panjang. Cerita yang sering kita 

dengar yaitu: suatu perusahaan menjadi bintang hanya pada masa lalu kemudian 

menghadapi dirinya pada stagnasi dan frustrasi, dalam masalah, dan seringkali 

nampak dalam kondisi krisis manajemen. Fenomena ini tidak bermaksud terbatas 

pada Amerika Serikat saja, tetapi ini telah terjadi pada umumnya di Jepang dan 

Jerman, Belanda dan Prancis, Italia dan Swedia. Dan ini hanya sering terjadi diluar 

bisnis seperti pada persatuan serikat pekerja, agen pemerintahan, rumah sakit, 

museum, dan gereja. Kenyataannya, fenomena ini nampak rata (datar) atau 

kurang pada hal-hal yang mudah dijalani dalam area organisasi tersebut. 

Sumber penyebab dari krisis yang saling terkait tersebut bukanlah sesuatu 

yang telah dikerjakan kurang baik. Bukan pula karena salah melakukan tindakan 

yang sudah dilakukan. Bahkan, pada banyak kasus, hal yang benar sudah 

dilakukan akan tetapi tidak berhasil. Apa catatan atas kenyataan yang 
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bertentangan tersebut? Adalah, asumsi yang dibentuk oleh organisasi tersebut 

telah dibangun dan telah berjalan namun tidak lagi sesuai dengan kenyataan (The 

assumptions on which the organization has been built and is being run no longer 

fit reality). Asumsilah yang mebentuk segala prilaku organisasi, mendikte 

keputusannya mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus 

dilakukan, dan mendefinisikan apa yang menjadi pertimbangan akan hasil yang 

bermakna bagi organisasi. Asumsi ini adalah mengenai pasar. Juga mengenai 

identifikasi pelanggan dan pesaing, nilai-nilai pelanggan berikut prilakunya. Juga 

mengenai tekhnologi dan dinamikanya, juga mengenai kekuatan perusahaan dan 

kelemahannya. Juga asumsi mengenai apa yang didapatkan oleh perusahaan atas 

pembiayaan yang dilakukannya. Semuanya itu adalah apa yang saya sebut dalam 

perusahaan sebagai teori dalam bisnis (theory of the business). 

Tiga Asumsi  

Dalam teori bisnis terdapat tiga bagian asumsi. Pertama, adalah asumsi 

tentang lingkungan organisasi (environment of the organization): masyarakat dan 

struktur, pasar, pelanggan, dan teknologi. 

Kedua, disana terdapat asumsi tentang tujuan yang spesifik dari organisasi 

(specific mission of the organization). 

Ketiga, adalah asumsi tentang kompetensi inti (core competencies) yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan misi atau tujuan dari organisasi. 

Asumsi mengenai lingkungan menjelaskan apa yang harus dibayar oleh 

organisasi. Asumsi tentang misi atau tujuan menjelaskan apa yang menjadi fokus 

bagi organisasi agar mendapatkan hasil yang bermakna: atau dengan kata lain, 

point tersebut menunjukkan bagaimana harapan dengan sendirinya membuat 

perbedaan dalam ekonomi dan dalam masyarakat yang luas. Akhirnya, asumsi 

mengenai kompetensi inti menjelaskan darimana organisasi harus unggul dalam 

mengelola kepemimpinan. 

Tentu, semua itu terdengar seakan-akan sederhana. Demikian itu biasanya 

membutuhkan bertahun-tahun dari kesungguhan kerja, pemikiran, dan percobaan 

dalam mendapatkan kejelasan, konsistensi, dan teori yang valid dalam bisnis. 



 

79 

Masih belum menjadi sukses, bahwa setiap organisasi harus bekerja bersama 

untuk maksimal. Lalu, apakah spesifikasi dari teori yang valid dalam bisnis? Di 

sana terdapat empat hal: 

1. Asumsi mengenai lingkungan, tujuan, dan kompetensi inti harus siap 

menghadapi realitas. 

2. Asumsi dalam tiga area tersebut hendaknya siap antara yang satu dengan 

yang lainnya. 

3. Teori mengenai bisnis harus diketahui dan difahami oleh seluruh warga 

organisasi. 

4. Teori mengenai bisnis tersebut hendaknya diuji secara terus-menerus. 

 

Perhatian terhadap Pencegahan 

Beberapa teori mengenai bisnis akan menjadi kuat ketika hal tersebut 

bertahan untuk waktu yang lama. Akan tetapi sudah pendapat umum bahwa 

barang hasil kecerdasan manusia, mereka tidak kekal selamanya. Akhirnya, setiap 

teori dari bisnis menjadi usang dan tidak valid. 

Reaksi yang pertama kali bagi organisasi yang teorinya menjadi usang 

adalah hampir selalu menjadi yang bertahan. Tendensinya adalah berpura-pura 

seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Reaksi selanjutnya adalah usaha untuk 

memperbaiki dengan menambal. 

Akan tetapi menambal tidak selalu bekerja dengan baik. Bahkan, ketika teori 

menampakkan tanda pertama menjadi usang, ini adalah waktu untuk mulai 

berfikir lagi, untuk menanyakan asumsi yang mana tentang lingkungan, tujuan, 

dan kompetensi inti yang menggambarkan realitas yang lebih akurat –dengan 

premise yang jelas akan sejarah transmisi asumsi, sehingga dengan semua itu 

tumbuh, dan tidak lagi cukup. 
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Jadi, apakah yang kita butuhkan untuk dikerjakan? Disana ada kebutuhan 

untuk memperhatikan terhadap pencegahan -yang demikian itu adalah untuk 

membangun dalam organisasi pengawasan yang sistematis dan pengujian dari 

teori bisnis. Di sana ada kebutuhan untuk diagnosa dini. Akhirnya, ada kebutuhan 

untuk berfikir ulang tentang teori yang stagnan dan untuk melakukan tindakan 

yang efektif dalam rangka merubah kebijakan dan praktek, yang membawa 

prilaku organisasi dalam satu barisan dengan realita baru dari kondisi lingkungan, 

dengan definisi baru dari setiap tujuan dan dengan kompetensi inti untuk 

dikembangkan dan diperoleh. 

Disana terdapat dua ukuran pencegahan. Akan tetapi, jika digunakan secara 

konsisten, maka semua itu akan menjaga organisasi siaga dan mampu 

menghadapi perubahan yang cepat pada diri organisasi itu sendiri atau pada teori 

yang dibentuk. Alat ukur pertama adalah pengabaian (Abandonment). Setiap tiga 

tahun sebuah organisasi akan menghadapi tantangan terhadap setiap produk, 

setiap pelayanan, setiap jaringan distribusi dengan pertanyaan, ―Jika kita tidak 

siap untuk di dalamnya, maukah kita menuju ke dalamnya saat ini‖ (if we were 

not in it already, would we be going into it now?). Dengan pertanyaan tersebut 

akan menerima kebijakan dan kebiasaan sehari-hari, kekuatan pada diri organisasi 

adalah untuk berfikir tentang teorinya. Kekuatan itu adalah untuk menguji asumsi. 

Kekuatan itu sendiri adalah untuk bertanya, ―Kenapa ini tidak berjalan?, meskipun 

dengan berfikir tentang itu yang nampak menjanjikan ketika kita menuju ke sana 

lima tahun yang akan datang? Apakah itu karena kesalahan yang kita buat? Atau 

karenan kita telah melakukan sesuatu yang salah? Atau karena hal yang 

semestinya berjalan tidak bekerja?. 

Tanpa pengabaian yang sistematis dan bertujuan, sebuah organisasi akan 

dikalahkan dengan keadaan. Hal ini akan menyia-nyiakan sumber daya terbaik 

yang dimilikinya pada sesuatu yang tidak pernah akan dilaksanakannya atau 

bahkan tidak lagi dikerjakannya. Sebagai hasilnya, ini akan mengurangi sumber 

daya, lebih khusus masyarakat yang berkapabilitas, yang dibutuhkan untuk 
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menggunakan kesempatan yang muncul ketika pasar, tekhnologi, dan kompetensi 

inti berubah. Dengan kata lain, ia tidak akan bisa untuk merespon secara 

konstruktif terhadap kesempatan yang tercipta ketika teori bisnis yang 

digunakannya menjadi usang. 

Ukuran pencegahan kedua adalah untuk mempelajari apa yang terjadi di 

luar bisnis, dan lebih khusus yaitu nonkonsumen (noncustomers). Pada kisaran 

manajemen bisa diterima beberapa tahun yang lalu. Hal ini penting. Maka adalah 

mengetahui sebanyak mungkin tentang satu konsumen-area, harapan, yang mana 

informasi teknologi terjadi perkembangan yang cepat. Tetapi tanda yang pertama 

dari perubahan mendasar jarang nampak dalam organisasi sendiri atau antar 

konsumen sendiri. Hampir selalu mereka tampakkan pertama pada non 

konsumen. Nonkonsumen selalu melebihi jumlah dari konsumen. 

Tanda Peringatan 

Untuk mendiagnosis masalah sejak dini, manajer hendaknya memperhatikan 

pada tanda peringatan. Teori bisnis selalu menjadi usang ketika organisasi telah 

mencapai tujuan awalnya (attain its original objectives). Pencapaian atas satu 

tujuan maka tidak menyebabkan adanya suatu perayaan; karena pada dasarnya 

demikian itu sebab dari pemikiran yang baru. 

Pertumbuhan yang cepat (Rapid Growth) adalah tanda yang lain yang nyata 

dari krisis dalam teori organisasi. Segala organisasi baik itu dengan dua atau tiga 

ukuran waktu yang singkat selalu membutuhkan tumbuhnya teori baru. 

Selain daripada itu, terdapat dua tanda yang jelas bahwa teori organisasi 

mengenai bisnis sudah menjadi tidak lagi valid. Salah satunya yaitu tidak terduga 

sukses –kondisi itu bisa dari sendiri atau bisa dari pesaing. Dan yang lain adalah 

tidak terduga gagal –lagi, apakah dari dalam diri atau dari pesaing. 

Kegagalan tak terduga adalah sebanyak peringatan akan sukses yang tak 

terduga. 
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Tindakan mengambil keputusan 

Secara tradisional, kami telah mencari untuk keajaiban pekerja dengan 

tongkat magic untuk merubah organisasi yang sakit. Untuk membangun, 

memelihara, dan memulihkan teori, bagaimanapun, tidak membutuhkan seorang 

Jenghis Khan atau Leonardo da Vinci sebagai eksekutif. Yang dibutuhkan adalah 

bukan kejeniusan: disini yang dibutuhkan adalah kerja keras. Ini bukanlah untuk 

menjadi pintar, tetapi untuk menjadi konsisten. Dan disini apa yang diusahakan 

oleh CEO. 

Bagi setiap pekerja keajaiban, ada sejumlah persamaan kapabilitas CEO 

yang tersandung dengan organisasinya. Kita tidak dapat menyandarkan pada 

keajaiban pekerja untuk meremajakan teori bisnis yang telah usang lebih dari apa 

yang kita bisa sandarkan pada mereka untuk memberikan obat atas penyakit yang 

serius. Dan ketika seseorang berbicara dengan ini seharusnya pekerja keajaiban, 

mereka menyangkal keras bahwa apa yang mereka lakukan bersandar pada 

charisma, visi, atau dalam hal ini menggunakan tangan orang lain. Mereka 

memulai dengan mendiagnosa dan menganalisis. Mereka menerima bahwa 

pencapaian tujuan dan pertumbuhan yang cepat menuntut pemikiran ulang atas 

teori bisnis. Mereka tidak mengabaikan kegagalan yang tidak disengaja sebagai 

hasil dari ketidak mampuan bawahan atau sebagai kecelakaan, akan tetapi yang 

demikian itu dijadikannya sebagai gejala kegagalan sistem. Mereka tidak 

mengambil kredit dari sukses yang tak terduga akan tetapi sebagai tantangan atas 

asumsi mereka. 

Mereka menerima bahwa teori akan menjadi usang yaitu kemunduran dan 

bahkan menjadikannya semacam penyakit yang mengancam kehidupan. Mereka 

mengetahui dan menerima prinsip yang telah teruji yang dimiliki oleh dokter 

bedah, prinsip tertua dari pengambilan keputusan yang efektif: penyakit yang 

bersifat menggerogoti (merosot) tidak akan disembuhkan dengan penundaan, 

tetapi dibutuhkan tindakan tegas. 
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Sebuah teori tentang bisnis memiliki tiga bagian: 

1. Asumsi mengenai lingkungan organisasi. Disini diartikan sebagai apa yang 

organisasi harapkan ialah hal tersebut bisa dibayar. 

2. Asumsi mengenai spesifikasi tujuan dari organisasi. Disini diartikan bagaimana 

organisasi bermaksud untuk membuat perbedaan dalam masyarakat dan 

memiliki hasil yang bermakna. 

3. Asumsi tentang kompetensi inti yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Disini 

diartikan sebagai area organisasi yang harus baik dalam mencapati tujuan itu. 

 

Tiga asumsi ini harus sanggup berhadapan satu dengan yang lain dan juga 

realita. Teori tentang bisnis harus dimengerti oleh warga organisasi. 

Ketika suatu organisasi mengambil teori tersebut begitu saja, maka ia akan 

berhenti berfikir dan bertanya terhadap bangunan eksistensinya. Dan setiap teori 

pada saatnya akan menjadi usang. 

Dengan tanpa pengabaian yang sistematis, maka organisasi akan mensia-

siakan sumber daya yang terbatas atas apa yang tidak akan dikerjakan dan 

menjauhkan diri sendiri dari sumber daya yang dibutuhkan untuk mengeksploitasi 

kesempatan. Salah satu dari jalan yang paling efektif untuk menguji validitas dari 

teori adalah dengan mempelajari prilaku dari non konsumen. 

Maksud dan Tujuan dari Bisnis 

Seseorang ketika ditanya ―what a business is?‖, Pengusaha kemungkinan 

akan menjawab ―organisasi untuk membuat keuntungan‖. Sedangkan ekonom 

akan memberikan jawaban yang sama, ―untuk memaksimalkan keuntungan‖. 

Jawaban ini tidak hanya salah, tetapi tidak relevan. 

Konsep yang berbahaya dari maksimalisasi keuntungan adalah yang 

demikian itu menjadikan hal-hal yang memungkinkan untuk menghasilkan laba 

nampak sebagai mitos. Laba dan profitabilitas adalah bagaimanapun krusialnya-
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bagi masyarakat bahkan lebih lagi bagi bisnis individu. Namun profitabilitas adalah 

bukan tujuan tetapi sebagai faktor pembatas antara usaha dan aktifitas bisnis. 

Sehingga profit bukanlah penjelasan, sebab, atau alasan prilaku bisnis dan 

keputusannya, tetapi merupakan tes atau ujian baig validitas mereka. 

Untuk mengetahui apakah bisnis itu, maka kita memulai dari tujuannya. 

Tujuannya harus terletak di luar bisnis itu sendiri. Bahkan, ia harus terletak pada 

masyarakat, karena perusahaan bisnis adalah organ dari masyarakat. Disana 

terdapat hanya satu definisi yang valid tentang tujuan dari bisnis yaitu: untuk 

menciptakan pelanggan. 

Pasar tidak diciptakan oleh Tuhan, alam, atau kekuatan ekonomi akan tetapi 

oleh executive (Markets are not created by God, nature, or economic forces but by 

executives). Keinginan dari pemenuhan bisnis mungkin akan dirasakan oleh 

konsumen sebelum ia ditawarkan makna dari kepuasan itu. Seperti makanan 

dalam kelaparan, mungkin telah mendominasi dalam kehidupan pelanggan dan 

mengisi setiap mereka bangun, tetapi itu tetap menjadi potensi yang diinginkan 

hingga tindakan dari pengusaha untuk mengubahnya menjadi permintaan yang 

efektif. Hanya ketika disana terdapat pelanggan dan pasar. Keinginan tersebut 

menjadi gugur oleh pelanggan yang potensiil: tidak seorang pun tahu bahwa ia 

menginginkan alat fotokopi atau computer sampai ini semua menjadi tersedia. 

Disana mungkin tidak ada yang menginginkan hingga tindakan bisnis diciptakan  

dengan inovasi, berdasarkan kredit, dengan iklan, atau salesman. Dalam setiap 

kasus ini adalah tindakan bisnis yang menciptakan konsumen. 

Demikianlah pelanggan menentukan bisnis apakah ini. Pelanggan sendiri 

yang berkeinginan untuk membayar atas kebaikan atau pelayanan yang diberikan 

atas sumber daya ekonomi pada kekayaan, sesuatu menjadi barang. Apa yang 

konsumen beli dan menganggapnya sebagai nilai adalah tidak pernah sebuah 

produk. Yang ada hanyalah kegunaan, yaitu, apakah produk atau layanan tersebut 

bergna bagi dirinya. 
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Tujuan dari Bisnis 

Karena tujuan dari bisnis adalah menciptakan pelanggan, maka kegiatan 

dalam usaha bisnis memiliki dua hal, dan hanya itu –sebagai fungsi dasar: 

Pemasaran (Marketing) dan Pengembangan (Inovasi).  

Ketika manajer berbicara mengenai marketing, mereka biasanya bermaksud 

pada kinerja yang terorganisir atas fungsi dari penjualan. Ini mengenai penjualan. 

Ini masih dimulai dengan ―produk kami‖. Ini masih nampak ―pasar kami‖. 

Marketing yang benar dimulai sebagaimana yang dijalankan Marks & Spencer 

memulai, dengan pelanggan, demografi mereka, realitas mereka, kebutuhan 

mereka, nilai mereka. Sehingga pertanyaannya bukan ―Apa yang kami kerjakan 

untuk menjual?‖, tetapi ―Apa yang pelanggan inginkan untuk membeli?‖. Bukan 

untuk mengatakan ―Ini adalah produk kami atau pelayanan yang kami berikan‖, 

tetapi ―ini adalah kepuasan yang pelanggan cari, nilai, dan kebutuhannya‖. 

Memang ada yang mengartikan antara penjualan dan pemasaran 

bertentangan daripada identik atau bahkan saling melengkapi. 

Akan selalu ada, seseorang dapat berasumsi, tentang kebutuhan akan 

penjualan. Tetapi tujuan dari pemasaran adalah untuk menjadikan penjualan 

lebih. Tujuan dari pemasaran ialah untuk mengetahui dan memahami apa yang 

dibutuhkan pelanggan dengan baik sehingga produk atau layanan sesuai dengan 

mereka dan secara tidak langsung menjual diri mereka sendiri. (The aim of 

marketing is to know and understand the customer so well that the product or 

service fits him and sells it self). 

Fungsi kedua dari bisnis adalah inovasi –yaitu pemberian perbedaan dalam 

kepuasan ekonomis. Adalah tidak cukup bisnis memberikan segala hal mengenai 

benda atau layanan yang ekonomis; tetapi ia harus menyediakan lebih baik lagi 

dan lebih ekonomis salah satunya. Ini bukanlah kebutuhan untuk bisnis agar 

menjadi besar; tetapi kebutuhan untuk terus menerus tumbuh lebih baik. 

Inovasi dapat menghasilkan harga yang rendah –data oleh para ekonom 

menjadi focus, adalah untuk alasan yang sederhana bahwa hal itu hanyalah satu 

yang dapat ditangani oleh alat-alat kuantitatif. Tetapi, hasilnya juga bisa dalam 
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bentuk hal baru dan produk yang lebih baik, atau kenyamanan yang baru, atau 

definisi dari keinginan yang baru. 

Inovasi yang paling produktif adalah produk atau jasa yang berbeda yang 

menciptakan potensi baru tentang kepuasan, daripada peningkatan. Biasanya 

produk yang baru dan berbeda memiliki biaya yang lebih –belum termasuk 

efeknya yaitu membuat ekonomi lebih produktif. 

Inovasi bukanlah penciptaan. Ini adalah tema tentang ekonomi daripada 

tekhnologi. Inovasi non teknis –inovasi sosial atau ekonomi- berada paling tidak 

sama pentingnya dalam teknologi. 

Pada organisasi lembaga bisnis, inovasi bisa tidak hanya terhadap fungsi-

fungsi yang terpisah yang dapat dilakukan pemasaran. Hal ini tidak terbatas pada 

rekayasa atau penelitian akan tetapi meluas ke semua bagian dari bisnis, semua 

fungsi, semua aktifitas. Hal ini tidak terbatas pada manufaktur (produksi). Inovasi 

pada distribusi juga sama pentingnya dengan inofasi pada manufaktur; dan begitu 

juga inovasi pada perusahaan asuransi atau dalam perbankan. 

Inovasi dapat diartikan sebagai tugas memberikan manfaat pada sumber 

daya manusia atau materi dengan hal yang baru dan lebih memperkaya dalam 

kapasitas produksi. 

Manajer juga harus dapat merubah kebutuhan masyarakat pada peluang-

peluang untuk menguntungkan bisnis. Demikian juga definisi dari inovasi. Ini perlu 

ditekankan saat ini, ketika kita sadar akan kebutuhan masyarakat, sekolah, sistem 

sarana kesehatan, kota, dan lingkungan. 

Pertanyaan-pertanyaan bagi manajer: 

1. What is our business? 

2. Who is customer? 

3. Where is the customer? 

4. What does the customer buy? 

5. What it will be? 

6. Which of the consumer’s wants are not adequately satisfied by the products or 

services offered to him today? 
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What Should Our Business Be? 

―What will our business be?‖ tujuan pada adaptasi adalah mengantisipasi 

perubahan. Hal ini bertujuan pada modifikasi, perluasan, pengembangan pada 

bisnis yang sedang berjalan. 

Tetapi terdapat juga pertanyaan ―What should our business be?‖, peluang 

apa yang terbuka, atau bisa diciptakan, untuk mengisi tujuan dan misi dari bisnis 

dengan membuatnya menjadi bisnis yang berbeda? 

Bisnis yang gagal untuk mengajukan pertanyaan seperti ini adalah seperti 

melewatkan kesempatan mereka yang utama. 

Mendefinisikan tujuan dan misi bisnis selalu sulit, menyakitkan hati, dan 

beresiko. Tetapi dengan itu saja memungkinkan bagi bisnis untuk menetapkan 

tujuan, untuk mengembangkan strategi, dan konsentrasi pada sumber daya, dan 

menjalankan pekerjaan. Dengan itu bisnis dapat mengelola kinerjanya. 

Definisi dasar dari bisnis sebagai tujuan dan misinya harus diterjemahkan 

dalam objectives (sasaran). Jika tidak, mereka tetap menjadi wawasan, niat baik, 

dan epigram yang baik dan tidak pernah menjadi prestasi. 

1. Sasaran harus berasal dari ―Apakah bisnis kami, akan menjadi apa, dan 

menjadi apa seharusnya‖ semua hal tersebut bukanlah hal yang abstrak. 

Semua itu adalah komitmen yang bersamaan dengan misi dari bisnis yang 

harus dibawa, dan standard terhadap kinerja yang terukur. Dengan kata lain, 

sasaran adalah strategi dasar dari bisnis. 

2. Sasaran harus dapat diubah dalam bentuk operasional. Sasaran tersebut harus 

bisa diubah menjadi target-target yang spesifik. Dan juga harus bisa menjadi 

dasar sebagaimana motivasi, untuk bekerja dan berprestasi. 

3. Sasaran hendaknya bisa untuk fokus pada sumber daya dan usaha. Sasaran 

tersebut harus mampu untuk mengeluarkan dasar-dasar dari tujuan bisnis 

sehingga kunci-kunci mengenai manusia, uang dan fasilitas fisik bisa 

difokuskan. 

4. Sasaran tersebut hendaknya terdiri beberapa point lebih daripada satu point. 

Untuk mengelola bisnis hendaknya mampu untuk menyeimbangkan dengan 
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berbagai kebutuhan dan tujuan, yang demikian itu membutuhkan tujuan yang 

bermacam-macam. 

5. Sasaran dibutuhkan di semua area yang mana kelangsungan bisnis 

bergantung. Target yang spesifik, tujuan-tujuan, bergantung pada strategi dari 

individu. Tetapi tujuan-tujuan itu dibutuhkan untuk semua bisnis, semua bisnis 

bergantung pada factor yang sama untuk keberlangsungan mereka. 

 

Semua bisnis pertama kali adalah harus mampu untuk menciptakan 

pelanggan, oleh karena itu maka hal yang dibutuhkan adalah tujuan pemasaran 

(marketing objective). Bisnis harus mampu untuk berinovasi, karena kalau tidak 

pesaingnya akan mengalahkannya, oleh karena itu maka hal yang dibutuhkan 

adalah tujuan inovasi (innovation objective). Semua hal bisnis bergantung pada 

tiga factor dari produktifitas ekonomi, yaitu: Sumber daya manusia, sumber daya 

modal, dan sumber daya fisik. Tiga hal tersebut menjadi sasaran bagi pemasok, 

pegawai, dan pengembangannya, dari hal itu adibutuhkan target produktifitas 

(productivity objectives). Bisnis juga, berada pada masyarakat dan komunitas, 

maka dari itu ia harus melaksanakan tanggung jawab sosial, sedikitnya pada 

tempat dimana tanggung jawab tersebut memberi dampak pada lingkungan. 

Sehingga sasaran harus menghargai sisi sosial dalam bisnis, yang demikianlah 

yang dibutuhkan. 

Akhirnya, ada kebutuhan pada keuntungan-jika tidak ada sasaran yang 

dapat dicapai. Semua itu membutuhkan usaha, demikian itu disebut biaya. Dan 

semua itu dapat dibiayai hanya jika terdapat keuntungan pada bisnis. Semua itu 

memiliki resiko sehingga membutuhkan keuntungan untuk menutup resiko dari 

potensi kehilangan. Keuntungan bukanlah sasaran, tetapi ia hanya kebutuhan 

yang secara obyektif ditentukan oleh sikap menghargai dari individu, strateginya, 

kebutuhannya,d an resiko yang diambilnya. Sehingga sasaran dapat dibentuk 

dengan 8 area berikut: 

1. Pemasaran 

Kinerja pemasaran memerlukan sejumlah tujuan: 
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a. Untuk produk dan jasa yang ada untuk saat ini di pasar 

b. Untuk meninggalkan "kemarin" dalam bentuk produk, jasa, dan pasar 

c. Untuk produk baru dan layanan bagi pasar yang ada 

d. Untuk pasar baru 

e. Untuk organisasi distributive (pembagian). 

f. Untuk standar pelayanan dan kinerja pelayanan 

g. Untuk standar kredit dan kinerja kredit, dan sebagainya. 

 

Dalam objek-objek tersebut perlu ditekankan mengenai tujuan pada 

area yang ditentukan. Dan akan menjadi baik setelah mengambil keputusan 

pada dua kunci utama yang telah dibuat yaitu: keputusan mengenai 

konsentrasi, dan keputusan mengenai posisi dimana pasar tersebut berada. 

2. Inovasi 

Tujuan dari inovasi adalah tujuan di mana perusahaan membuat definisi 

operasional dari "apa bisnis kita seharusnya." 

Pada dasarnya terdapat tiga jenis inovasi dalam setiap bisnis: inovasi 

dalam produk atau jasa, inovasi di pasar dan konsumen perilaku dan nilai-nilai, 

dan inovasi dalam berbagai keterampilan dan kegiatan yang diperlukan untuk 

membuat produk dan layanan dan membawa mereka ke pasar. Mereka 

masing-masing bisa disebut inovasi produk, inovasi sosial (misalnya, kredit 

angsuran), dan inovasi manajerial. 

1. Sumber daya manusia 

2. Sumber daya keuangan 

3. Sumber daya fisik 

Sebuah paket sasaran berkaitan dengan sumber daya bisnis diperlukan 

untuk dapat berkinerja - dengan pasokan mereka, pemanfaatannya, dan 

produktivitas mereka. 

Pada Semua kegiatan ekonomi, para ekonom telah memberitahu akan 

kebutuhan tiga jenis sumber: tanah, yaitu produk alam; tenaga kerja, yaitu, 

sumber daya manusia; dan modal, yaitu sarana untuk berinvestasi besok. 
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Pengelola harus mampu menarik tiga hal tersebut dan menempatkan mereka 

untuk penggunaan yang produktif. 

Sebuah bisnis yang tidak sanggup untuk menarik tiga hal tersebut yaitu 

sumber daya alam, orang-orang dan modal yang dibutuhkan tidak akan 

bertahan panjang. Tanda pertama dari penurunan industri adalah kehilangan 

daya penarik yang berkualitas dan mampu, dan juga orang-orang yang 

berkapabilitas. 

 

3. Produktifitas 

Menarik sumber daya dan menempatkan mereka untuk bekerja hanyalah 

pekerjaan awal. Tugas bisnis adalah untuk membuat sumber daya produktif. 

Oleh karena itu, setiap bisnis perlu tujuan produktivitas sehubungan dengan 

masing-masing tiga sumber tersebut diatas -orang besar, modal, dan produk 

alam - dan sehubungan dengan produktivitas secara keseluruhan itu sendiri. 

Sebuah pengukuran produktivitas adalah tolok ukur terbaik untuk 

membandingkan manajemen dari unit yang berbeda dalam suatu perusahaan, 

dan untuk membandingkan manajemen perusahaan yang berbeda. 

Semua bisnis memiliki akses ke cukup banyak sumber daya yang sama. 

Kecuali untuk yang jarang yaitu situasi monopoli, satu-satunya hal yang 

membedakan satu bisnis dari yang lain dalam bidang tertentu adalah kualitas 

manajemen pada semua tingkatan. Hal pertama dalam pengukuran sehingga 

menjadi faktor penting dalah produktivitas, yaitu, sejauh mana sumber daya 

yang digunakan dan hasil mereka. 

Perbaikan terus-menerus dalam produktivitas merupakan salah satu 

pekerjaan manajemen yang paling penting. Hal ini juga salah satu yang paling 

sulit; sehingga produktifitas adalah adalah keseimbangan antara keragaman 

faktor, beberapa di antaranya adalah mudah didefinisikan secara jelas terukur. 

Modal merupakan salah satu dari tiga faktor produksi. Dan jika 

produktivitas modal dilakukan dengan membuat sumber lainnya yang kurang 

produktif, sebenarnya ada kehilangan produktivitas. 
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Produktivitas adalah konsep yang sulit, tapi itu pusat. Tanpa tujuan 

produktivitas, bisnis tidak memiliki arah. Tanpa pengukuran produktivitas, 

maka yang demikian itu tidak memiliki kendali. 

 
4. Tanggung Jawab Sosial 

Dimensi  sosial  adalah  dimensi  hidup.  Suatu  perusahaan  ada  dalam 

masyarakat sosial dan ekonomi. Dalam satu institusi selalu ada kecenderungan 

untuk menganggap bahwa institusi ada dengan sendirinya dalam ruang 

hampa. Dan manajer pasti melihat bahwa diri mereka (bisnis) dari dalam. Akan 

tetapi perusahaan bisnis adalah ciptaan masyarakat dan ekonomi. Masyarakat 

atau ekonomi dapat menempatkan bisnis diluar dari keberadaannya dalam 

semalam. Perusahaan itu berada dalam kondisi bertahan dan selama 

masyarakat dan ekonomi percaya bahwa ia melakukan pekerjaan, dan 

berkebutuhan, berguna, dan produktif. 

Tujuan tersebut perlu dibangun ke dalam strategi bisnis, daripada 

menjadi bahan laporan, perlu ditekankan di sini. Ini bukanlah tujuan yang 

dibutuhkan karena manajer memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, 

tetapi mereka diperlukan karena manajer memiliki tanggung jawab untuk 

perusahaan. 

 

5. Kebutuhan akan keuntungan 

Hanya  setelah  sasaran  sebagaimana  disebut  pada  tujuh  bidang  

utama barulah mulai berpikir bahwa mendirikan bisnis dapat mengatasi 

pertanyaan "Berapa banyak keuntungan yang kita butuhkan?" Untuk mencapai 

salah satu dari tujuan-tujuan ini membawa risiko tinggi. Hal ini membutuhkan 

usaha, dan biaya berarti. Laba, oleh karena itu, dibutuhkan untuk membayar 

pencapaian tujuan bisnis. Laba adalah kondisi hidup. Ini adalah biaya masa 

depan, dan biaya untuk tinggal dalam bisnis. 

Sebuah bisnis yang memperoleh keuntungan yang cukup untuk 

memenuhi tujuannya dalam bidang utama adalah sebuah bisnis yang memiliki 
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sarana untuk bertahan hidup. Sebuah bisnis yang jatuh dengan masa yang 

pendek dari tuntutan profitabilitas yang dibuat oleh tujuan utamanya adalah 

bisnis marjinal dan terancam punah. 

Perencanaan laba diperlukan. Tapi berencana untuk keuntungan 

minimum yang diperlukan bukan untuk yang berarti semboyan "maksimalisasi 

keuntungan." Karena bisa jadi minimum yang diperlukan berubah menjadi 

kesepakatan yang baik dan lebih tinggi dari tujuan keuntungan dari banyak 

perusahaan, biarkanlah mereka sendiri mendapatkan hasil sebenarnya. 

Sasaran (objectives) merupakan dasar untuk bekerja dan tugas. Sasaran 

tersebut menentukan struktur bisnis, kegiatan-kegiatan kunci harus 

dikeluarkan, dan atas semua itu penempatan orang untuk bekerja. Sehingga, 

sasaran merupakan dasar untuk merancang struktur bisnis, baik itu pekerjaan 

individu pada masing-masing unit dan pribadi manajer. 

Tujuan bukanlah takdir, akan tetapi pengarahan. Dia tidak bentuk 

perintah, melainkan komitmen. Dia tidak menentukan masa depan, namun 

adalah sarana untuk memobilisasi sumber daya dan energi dari bisnis untuk 

membangun masa depan. 

Menyeimbangkan Sasaran 

Satu langkah terakhir adalah: untuk mengkonversi tujuan dalam 

tindakan. Tindakan lebih daripada pengetahuan yaitu tujuan dari pertanyaan, 

"Apa bisnis kita, akan menjadi apa, apa yang harus terjadi" dan berpikir 

melalui sasaran. Tujuannya adalah untuk memfokuskan energi dan sumber 

daya organisasi pada hasil yang tepat. Produk analisis akhir bisnis, oleh karena 

itu, adalah program kerja dan tugas kerja yang konkrit dan nyata dengan 

tujuan yang ditetapkan, dengan tenggat waktu, dan dengan akuntabilitas yang 

jelas. Utnuk diningat bahwa kalau tidak dijabarkan ke dalam tindakan, mereka 

bukan sasaran; semua itu adalah mimpi. 
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BAB VI 

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN BISNIS 

 

Aktivitas kegiatan bisnis memerlukan pengelolaan yang cermat sehingga 

akan mampu memberikan keuntungan bagi pemilik modal. Perusahaan yang 

mampu mengelola usaha dengan baik akan mampu berkembang dan memperoleh 

kesuksesan, sedangkan usaha yang tanpa pengelolaan yang baik lambat laun 

akan mengalami kemunduran dan kalah bersaing dengan usaha lain yang ada. 

Manajemen pengelolaan usaha merupakan proses pencapaian tujuan 

organisasi melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian SDM dan sumber daya lain yang dimiliki oleh usaha bisnis. 

 

6.1Fungsi Manajemen 

1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan merupakan fungsi awal manajemen yang dimulai dari penetapan 

tujuan dan kemudian menetapkan perencanaan untuk mencapai tujuan 

tersebut. Perencanaan berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai dimasa 

datang. Berdasar rentang waktu pencapaian tujuan organisasi dapat 

dikelompokkan menjadi: 

 Tujuan jangka panjang 

Tujuan yang dibuat untuk jangka waktu yang cuku; lama, biasanya lebih 

dari 5 tahun dan merupakan panduan suatu organisasi akan berkembang 

dan menjadi perusahaan seperti apa. 

 Tujuan jangka menengah 

Tujuan yang lebih cepat waktu pencapaiannya dan biasanya merupakan 

penjabaran dari tujuan jangka panjang yang coba akan dicapai pada 

rentang waktu yang lebih singkat. Periode pelaksanaan biasanya 1-5 

tahun. 
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 Tujuan jangka pendek 

Tujuan yang disusun untuk waktu kurang dari 1 tahun yang berhubungan 

dengan operasional rutin organisasi. 

Setelah menetapkan tujuan organisasi kemudian perlu adanya perencanaa 

kegiatan yang jelas untuk mencapai tujuan. Adapun tingkatan rencana 

kegiatan organisasi dapat dibagi dalam tiga tingkatan yaitu: 

 Rencana strategik 

Rencana strategik berisi tentang alokasi sumber daya yang dimiliki 

organisasi, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk dapat 

mencapai tujuan jangka panjang (strategis) perusahaan. Rencana ini 

biasanya disusun oleh pinpinan organisasi yang menentukan arah 

organisasi. Rencana strategis merupakan visi perusahaan dimasa datang 

yang merupakan tujuan yang akan dicapai dalam jangka  panjang. 

 Rencana taktis 

Rencana taktis lebih pendek rentang waktunya dan merupakan penerapan 

dari rencana strategik yang sudah disusun oleh perusahaan. Perencanaan 

taktis biasanya melibatkan tingkatan manajemen menengah. 

 Rencana operasional 

Rencana operasional berhubungan dengan kegiatan operasional rutin 

sehari-hari yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek 

organisasi. 

2. Pengorganisasian (Organizing) dan pembentukan staff (Staffing) 

Pengorganisasian adalah suatu proses memperoleh dan mengatur sumber 

daya perusahaan baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik 

menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. 

Pembentukan staff merupakan pemilihan dan penempatan sumber daya 

manusia yang akan melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun 

sehingga akan dapat berjalan dengan baik dan tepat. 
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3. Pengarahan (Directing) 

Pengarahan adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan 

panduan dan panutan kepada karyawan sehingga kegiatan operasional akan 

berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi. Pengarahan berkaitan 

dengan kepemimpinan seseorang terhadap orang lain dan membentuk 

suasana yang kondusif dan dinamis sehingga karyawan termotivasi untuk 

bekerja dan mencapai tujuan organisasi. 

 
4. Pengendalian (Controlling) 

Pengendalian merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen 

terhadap kegiatan operasional organisasi apakah sudah sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arah tujuan organisasi. 

Pengendalian mencegah adanya kegagalan dengan cara mengamati kinerja 

organisasi secara keseluruhan dan melakukan evaluasi apabila diperlukan. 

Fungsi pengendalian berawal dari penetapan standar penilaian, pengukuran 

kinerja kegiatan apakah sesuai dengan standar, mengevaluasi hasil kinerja, 

dan terakhir melakukan koreksi ataupun perbaikan bila diperlukan. 

Pengendalian mencegah adanya kegagalan dengan cara memonitor kinerja 

individual, departemen, divisi dan kinerja keseluruhan demi kesuksesan 

organisasi. Dengan kata lain, fungsi ini berusaha mencegah timbulnya 

masalah, mendefinisikan masalah jika timbul dan kemudian mencari solusi 

pemecahan masalah secepat dan seefektif mungkin. 

 

6.2 Level Manajemen 

Manajemen pada dasarnya dibagi dalam 3 tingkatan yaitu: 

1. Manajer puncak (Top manager) 

Manajer puncak bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kinerja dan 

arah perusahaan. Manajer puncak biasanya menentukan tujuan strategis 

(jangka panjang) dan membuat rencana strategis perusahaan. 
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2. Manajer menengah (Middle manager) 

Manajer menengah mewakili manajer puncak dalam mengawasi kegiatan 

operasional perusahaan dan menyampaikan tujuan strategis dan rencana 

strategis kepada manajer yang ada dibawah mereka. Manajer menengah 

memiliki tanggung jawab untuk mengawasi manajer lini. Manajer menengah 

biasanya mengelola tujuan jangka menengah dan mengimplementasikan 

rencana taktis organisasi. 

3. Manajer lini (First line manager) 

Manajer ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja karyawan 

organisasi dan secara langsung berhubungan dengan karyawan. Manajer lini 

berhubungan dengan kegiatan operasional rutin dalam organisasi dan memiliki 

tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi dapat berjalan 

dengan lancar. 

 

6.3 Peranan Manajemen 

Peranan manajer untuk menjalankan aktivitas organisasi pada umumnya 

terdiri dari tiga peran utama, yaitu: 

6.3.1 Peran interpersonal 

Peran interpersonal dilakukan manajer berhubungan dengan karyawan dan 

orang-orang disekitarnya. Peran interpersonal meliputi: 

6.3.1.1 Figurehead yaitu kewajiban pimpinan untuk mengikuti acara-acara 

sebagai wakil perusahaan 

6.3.1.2 Leader, yaitu manajer berperan sebagai pemimpin untuk memacu kinerja 

karyawan 

6.3.1.3 Liaison yaitu peran manajer dalam berhubungan dengan pihak lain diluar 

hubungan atasan dan bawahan 

6.3.2 Peran informasi 

Manajer berperan dalam memperoleh dan menyebarkan infomasi yang 

berkaitan dengan organisasi. Peran ini meliputi: 
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6.3.2.1 Monitor, manajer berperan mengawasi kebutuhan informasi yang diminta 

organisasi 

6.3.2.2 Disseminator, manajer berperan menyebarkan informasi yang relevan 

dan dibutuhkan oleh bawahannya 

6.3.2.3 Spokeperson, manajer berperan sebagai juru bicara perusahaan kepada 

pihak lain yang membutuhkan informasi. 

 
6.3.3 Peran pengambil keputusan 

Sebagai pimpinan harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Peran 

manajer sebagai pengambil keputusan meliputi: 

6.3.3.1 Entrepreneur, yaitu manajer perlu memiliki sikap kreatif dan berjiwa 

kewirausahaan dalam pengembangan organisasi 

6.3.3.2 Disturbance handler, manajer berperan dalam menangani permasalahan 

ataupun konflik yang timbul dalam organisasi 

6.3.3.3 Resource allocator, manajer berperan dalam menentukan alokasi sumber 

daya yang dimiliki sehingga dapat digunakan dengan optimal 

 

6.4 Keterampilan Manajemen 

Untuk dapat menjalankan peran yang dimiliki secara efektif, maka manajer 

perlu dibekali keterampilan–keterampilan khusus yang dibutuhkan. Adapaun 

keterampilan itu meliputi: 

6.4.1 Keterampilan teknis 

Keterampilan teknis berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan 

manajer memahami dan menjalankan proses produksi ataupun operasi sesuai 

tuntutan tugasnya. Contohnya: manajer akuntansi perlu memahami konsep dan 

kemampuan tentang sistem akuntansi dan laporan keuangan. 

6.4.2 Keterampilan interpersonal 

Keterampilan interpersonal merupakan kemampuan manajer dalam 

mengelola dan membina hubungan dengan pihak lain secara efektif sehingga 



 

98 

akan sesuai dengan tujuan organisasi. Contoh: kemampuan manajer untuk 

memotivasi karyawan dalam bekerja dan bersosialisasi. 

6.4.3 Keterampilan konseptual 

Keterampilan ini mengacu pada kemampuan manajer untuk dapat 

menjabarkan situasi lingkungan organisasi dan menjabarkannya kedalam ide-ide 

yang dirangkum dalam suatu solusi ataupun gambaran kegiatan organisasi di 

masa dating. Keterampilan ini menyangkut kemampuan mengidentifikasi masalah, 

mencari alternatif solusi, dan juga mampu memilih alternatif terbaik bagi 

organisasi. 

 

MANAJEMEN 

PUNCAK 

 
KONSEPTUAL Interpersonal Teknikal 

 

MANAJER 

MENENGAH 

 
Konseptual INTERPERSONAL Teknikal 

 

MANAJEMEN LINI 

PERTAMA 

 
Konseptual Interpersonal TEKNIKAL 

 

Gambar 4.2. Keterkaitan Level Manajemen dengan Keterampilan Manajerial 

 

6.5  Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan pengaturan pekerjaan dan tanggung jawab 

dalam organisasi untuk dilaksanakan dalam suatu bisnis. Struktur organisasi 

berguna untuk membantu mewujudkan tujuan bisnis dengan cara mengatur 

pekerjaan yang akan dilakukan dengan fungsi dan tanggung jawab yang telah 

ditentukan. Dalam organisasi biasanya terdapat bagan organisasi yang 
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menggambarkan struktur organisasi dan hubungan pelaporan yang terjalin antar 

bagian dari organisasi tersebut (rantai komando). 

 
6.5.1 Konsep Dasar dalam Struktur Organisasi 

Penyusunan struktur organisasi melibatkan dua tahap. Tahap pertama 

adalah proses mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan spesifik dalam organisasi dan 

merancang orang untuk menjalankannya. Hasilnya adalah spesifikasi jabatan. 

Tahap kedua, setelah terspesialisasi, pekerjaan akan dikelompokkan ke dalam 

unit-unit logis. Proses ini disebut dengan departemenisasi. Lima bentuk 

departemenisasi yang dapat dipilih perusahaan adalah (1) departemenisasi 

berdasarkan pelanggan yang membagi toko-toko menjadi segmen sehingga lebih 

efisien dan memberikan layanan pelanggan lebih baik karena tenaga penjual 

cenderung melakukan spesialisasi; (2) departemenisasi produk, membagi 

organisasi ke dalam segmen menurut produk atau jasa spesifik; (3) 

departemenisasi berdasarkan proses, membagi organisasi menurut proses 

produksi; (4) departemenisasi berdasarkan geografik di mana perusahaan dibagi 

menurut wilayah yang dilayaninya dan (5) departemenisasi berdasarkan fungsi 

dimana organisasi dibagi menurut fungsi-fungsi kelompok seperti produksi, 

pemasaran dan penjualan, sumber daya manusia dan keuangan serta akuntansi. 

Pada umumnya perusahaan besar mengkombinasikan jenis departemenisasi yang 

berbeda untuk berbagai level. 

Apabila pekerjaan telah dispesialisasikan dan didepartemenisasi maka 

perusahaan menetapkan hierarki pengambilan keputusan. Pengembangan hierarki 

merupakan hasil dari proses tiga langkah yaitu (1) Pemberian tugas, yaitu 

menentukan siapa yang dapat mengambil keputusan dan menspesifikasi 

bagaimana keputusan itu diambil; (2) Pelaksanaan tugas, yaitu 

mengimplementasikan keputusan yang telah diambil; dan (3) Pendistribusian 

wewenang yaitu memutuskan apakah organisasi itu tersentralisasi atau 

terdesentralisasi. 
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Karyawan ataupun manajer dalam organisasi pasti memiliki wewenang dan 

tanggung jawab tertentu. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk 

menjalankan tugas yang sudah diberikan. Wewenang merupakan hak yang 

dimiliki seseorang karyawan pada posisi tertentu untuk mengambil keputusan 

berkaitan dengan tuntutan pekerjaannya, yang telah diatur oleh organisasi. Setiap 

manajer juga memiliki rentang kendali atas karyawan. Tiga bentuk wewenang 

dalam organisasi adalah: 

6.5.1.1 Wewenang lini. 

Wewenang ini mengalir ke atas dan ke bawah rantai komando. Bentuk 

wewenang lini muncul karena banyak perusahaan saat ini bergantung pada 

departemen lini yaitu departemen yang berkaitan langsung dengan produksi dan 

penjualan produk tertentu. 

6.5.1.2 Wewenang staff 

Adalah wewenang yang didasarkan pada keahlian dan biasanya berupa 

tugas memberikan nasihat kepada manajer lini. Para anggota staff membantu 

departemen lini mengambil keputusan namun tidak memiliki wewenang untuk 

mengambil keputusan. 

6.5.1.3 Wewenang komite dan kelompok. 

Wewenang ini diberikan kepada komite atau tim kerja yang terlibat dalam 

operasional perusahaan sehari-hari. Tim kerja adalah kelompok operasi karyawan 

yang diberi kuasa untuk merencanakan dan mengorganisasikan kerja mereka 

sendiri dan menjalankannya dengan sedikit supervisi. 

Perusahaan dapat lebih bersifat sentralisasi ataupun desentralisasi dalam 

pemberian wewenang kepada karyawan. Sentralisasi merupakan filosofi 

manajemen yang menekankan pada sekelompok kecil orang dalam struktur 

organisasi yang memiliki wewenang membuat  keputusan. Sedangkan 

desentralisasi merupakan suatu filososfi organisasi dan manajemen yang 
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mendelegasikan wewenang membuat keputusan pada level manajemen 

dibawahnya pada suatu organisasi. 

Dengan lapisan manajemen yang lebih sedikit, perusahaan yang 

terdesentralisasi mencerminkan suatu struktur organisasi datar. Perusahaan yang 

tersentralisasi menuntut adanya berbagai lapisan manajemen dan dengan 

demikian membentuk struktur organisasi tinggi. Distribusi wewenang juga 

memengaruhi jumlah orang yang dikendalikan oleh seorang manajer, yang 

disebut dengan rentang kendali (span of control). Dalam struktur organisasi 

yang datar biasanya rentang kendali bersifat luas sementara dalam organisasi 

yang tinggi rentang kendalinya lebih sempit. 

 

6.5.2 Bentuk Struktur Organisasi 

Struktur organisasi perusahaan mempunyai empat bentuk dasar yaitu: 

6.5.2.1 Struktur organisasi fungsional. 

Merupakan bentuk organisasi bisnis yang wewenangnya ditentukan oleh 

keterkaitan antara fungsi dan aktivitas bisnis dasar, biasanya mencakup 

pemasaran, operasional, sumber daya manusia dan keuangan. 

6.5.2.2 Struktur organisasi divisional. 

Adalah struktur organisasi yang berdasarkan divisi-divisi yang beroperasi 

sebagai unit bisnis yang relatif otonom, di bawah naungan korporasi yang lebih 

besar. Divisi merupakan departemen yang menyerupai bisnis terpisah yang 

memproduksi dan memasarkan produk-produknya sendiri. 

6.5.2.3 Struktur organisasi matriks. 

Adalah struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan kelompok- kelompok 

dan anggota kelompok melapor kepada dua manajer atau lebih, satu dengan 

keahlian fungsional dan yang lain dengan orientasi produk atau proyek. 

6.5.2.4 Struktur organisasi internasional 
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Merupakan struktur yang berkembang karena bisnis memasuki pasar 

internasional dan dikembangkan untuk merespon kebutuhan memproduksi, 

membeli ataupun menjual di pasar global. 

Seiring dengan perkembangan lingkungan bisnis dan persaingan yang 

semakin ketat maka perusahaan mengembangkan bentuk-bentuk struktur 

organisasi yang baru, diantaranya adalah: 

a) Organisasi tanpa batas (boundaryless organization) 

Dalam struktur ini, batas-batas dan struktur tradisional diminimalkan atau 

dihapuskan. 

b) Organisasi tim 

Bentuk struktur ini mengandalkan keberadaan tim-tim berbasis proyek 

dengan sedikit atau tanpa hierarki fungsional. Individu berpindah dari satu 

tim ke tim yang lain karena tuntutan proyek atau keterampilan yang dimiliki. 

c) Organisasi virtual 

Adalah organisasi yang memiliki sedikit struktur formal namun banyak 

karyawan tetap, sedikit staf dan tidak terlalu banyak fasilitas administatif. 

Agar tetap dapat menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan atau situasi 

tertentu maka manajer mempekerjakan karyawan sementara, menyewa 

fasilitas atau menggunakan tenaga luar untuk memberikan layanan 

dukungan. 

d) Organisasi pembelajaran 

Adalah organisasi yang berfungsi untuk memudahkan pembelajaran dan 

pengembangan pribadi karyawan sepanjang hidup sambil terus mengubah 

dirinya untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan yang berubah. 

Peningkatan bakat, keterampilan dan pengetahuan karyawan diperlukan 

sebagai strategi untuk perbaikan terus-menerus. 
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BAB VII 

KONSEP PEDAGANG 

 

7.1 Pengertian Dan Konsep Petani dan Pertanian 

Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam pada tanah 

pertanian. Definisi petani menurut Anwas (1992 :34) mengemukakan bahwa 

petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau 

memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu. 

Pengertian petani yang dikemukakan tersebut di atas tidak terlepas dari 

pengertian pertanian. Anwas (1992 :34) mengemukakan bahwa pertanian adalah 

kegiatan manusia mengusahakan terus dengan maksud memperoleh hasil-hasil 

tanaman ataupun hasil hewan, tanpa mengakibatkan kerusakan alam. 

Bertolak dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa antara petani dan 

pertanian tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu 

perbedaannya hanya terletak pada obyek saja. 

Istilah petani asli dapat ditafsirkan sebagai konstruksi masyarakat desa 

paling tidak konstruksinya tentang sosok petani yang‖sebenarnya‖(the real 

peasant). Penambahan kata‖asli‖dalam kata‖petani‖menunjukkan, bahwa petani 

yang memiliki tanah sendiri adalah gambaran ideal sosok petani yang hidup dalam 

konstruksi persepsi masyarakat. Di sini kita tidak bisa mendikotomikan ‖asli‖ dan 

‖palsu―, melainkan ‖citra ideal‖ dan ‖kenyataan empiri‖. Ideal dalam konteks ini 

tidak berarti hanya hidup dalam dunia ide dan harapan, karena bisa juga lahir dari 

sebuah kenyataan yang pernah ada. Itu artinya, persepsi tersebut lahir dari 

sebuah pandangan historis tentang petani yang pernah dikenal masyarakat di 

waktu lampau. Dengan kalimat lain, penambahan kata‖asli‖ dalam kata‖petani‖ 

menandakan bahwa secara historis apa yang disebut petani itu adalah orang yang 

menggarap dan mengelola tanah miliknya sendiri. Singkatnya, pengertian petani 

secara genuine adalah orang yang memiliki dan menggarap tanah miliknya sendiri 

(Slamet, 2000 :20) 
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Konseptualisasi petani asli menunjukkan, bahwa tanah merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari kehidupan petani. Poin pentingnya bukan hanya 

terlletak pada soal, bahwa tanah adalah alat produksi utama petani, melainkan 

bahwa alat produksi itu mutlak dimiliki petani. Implikasinya, petani yang tidak 

memiliki tanah sendiri tidak dianggap sebagai petani sejati atau asli. Implikasi 

politisnya, petani mutlak dan mempertahankan dan menjaga hak kepemilikannya 

atas tanah. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa konsep petani asli 

memiliki kaitan sosial-budaya-politik. (Sadikin M, 2001:31) 

Pertanian (agriculture) bukan hanya merupakan aktivitas ekonomi untuk 

menghasilkan pendapatan bagi petani saja. Lebih dari itu, petani adalah sebuah 

cara hidup (way of life atau livehood) bagi sebagian besar petani. Oleh karena 

sektor dan sistem pertanian harus menempatkan subjek petani sebagai pelaku 

sektor pertanian secara utuh, tidak saja petani sebagai homo economicus, 

melainkan juga sebagai homo socius dan homo religius. Konsekuensi pandangan 

ini adalah dikaitkannya unsur-unsur nilai sosial-budaya lokal, yang memuat aturan 

dan pola hubungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya ke dalam kerangka 

paradigma pembangunan sistem pertanian secara menyeluruh. (Pantjar 

Simatupang, 2003:14-15) 

Konsep pertanian tidak akan menjadi suatu kebenaran umum, karena akan 

selalu terkait dengan paradigma dan nilai budaya petani lokal, yang memiliki 

kebenaran umum tersendiri. Oleh karena itu pemikiran sistem agribisnis yang 

berdasarkan prinsip positivisme sudah saatnya kita pertanyakan kembali. 

Paradigma pertanian tentu saja sarat dengan sistem nilai, budaya, dan ideologi 

dari tempat asalnya yang patut kita kaji kesesuaiannya untuk diterapkan di negara 

kita. Masyarakat petani kita memiliki seperangkat nilai, falsafah, dan pandangan 

terhadap kehidupan (ideologi) mereka sendiri, yang perlu digali dan dianggap 

sebagai potensi besar di sektor pertanian. Sementara itu perubahan orientasi dari 

peningkatan produksi ke orientasi peningkatan pendapatan petani belum cukup 

jika tanpa dilandasi pada orientasi kesejahteraan petani. Peningkatan pendapatan 

tanpa diikuti dengan kebijakan struktural pemerintah di dalam pembuatan 
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aturan/hukum, persaingan, distribusi, produksi dan konsumsi yang melindung 

petani tidak akan mampu mengangkat kesejahteraan petani ke tingkat yang lebih 

baik. Kisah suramnya nasib petani kita lebih banyak terjadi daripada sekedar 

contoh keberhasilan perusahaan McDonald dalam memberi‖order‖ kelompok 

petani di Jawa Barat. Industri gula dan usaha tani tebu serta usaha tani padi 

kini‖sangat rendah‖ dengan jumlah dan nilai impor yang makin meningkat. 

(Moebyarto, 1997:28) 

Jika kesejahteraan petani menjadi sasaran pembaruan kebijakan 

pembangunan pertanian, mengapa kata pertanian kini tidak banyak disebut-

sebut? Mengapa Departemen Pertanian rupanya kini lebih banyak mengurus 

agribusiness dan tidak lagi mengurus agriculture bukan Departement of 

Agribusiness? Doktor-doktor Ekonomi Pertanian lulusan Amerika tanpa ragu-ragu 

sering mengatakan bahwa farming is business. Benarkah farming (bertani) adalah 

bisnis? Jawab atas pertanyaan ini dapat ya (di Amerika) tetapi di Indonesia bisa 

tidak. Di Indonesia farming ada yang sudah menjadi bisnis seperti usaha PT QSAR 

di Sukabumi yang kemudian bangkrut, tetapi bisa tetap merupakan kehidupan 

(livehood) atau mata pencaharian di Indonesia menghidupi puluhan juta petani 

tanpa menjadi bisnis. 

 

7.2 Konsep Usahatani 

Kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan barang dan jasa disebut 

berproduksi, begitu pula dalam kegiatan usahatani yang meliputi sub sektor 

kegiatan ekonomi pertanian tanaman pangan, perkebunan tanaman karas, 

perikanan dan peternakan adalah merupakan usahatani yang menghasilkan 

produksi. Untuk lebih menjelaskan pengertian usahatani dapat diikuti dari definisi 

yang dikemukakan oleh Moebyarto (1997:41) yaitu usahatani adalah himpunan 

ssumber-sumber alam yang terdapat pada sektor pertanian itu diperlukan untuk 

produksi pertanian, tanah dan air, perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan di 
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atas tanah dan sebagainya, atau dapat dikatakan bahwa pemanfaatan tanah 

untuk kebutuhan hidup. 

Pengrtian di atas dapat dijelaskan bahwa pada mulanya usahatani bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani, segala jenis tanaman dicoba, 

dibudidayakan. Segala jenis ternak dicoba, dipopulasikan, sehingga ditemukan 

jenis yang cocok dengan kondisi alam setempat, kemudian disesuaikan dengan 

prasarana yang harus disiapkan guna menunjang keberhasilan produk usahatani. 

Menurut Mosher (1995:38) mengemukakan usahatani adalah bagian 

permukaan bumi dimana seorang petani dan keluarganya atau badan hukum 

lainnya bercocok tanam atau memelihara ternak. 

Menurut Soekartawi (1996:39) mendefinisikan usahatani sebagai ilmu yang 

mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara 

afektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu 

tertentu. 

Moebyarto (1997:41) mengemukakan bahwa usahatani adalah himpunan 

sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu yang dilakukan untuk produksi 

pertanian. Jadi usahatani yang sesungguhnya tidak sekedar hanya terbatas pada 

pengambilan hasil, melainkan benar-benar usaha produksi, sehingga di sini 

berlangsung pendayagunaan tanah, investasi, tenaga kerja dan manajemen. 

Tingkat keberhasilan dalam pengelolaan usahatani sangat ditentukan oleh 

keempat faktor di atas. 

Menurut Soekartawi (1996:24) menyatakan bahwa berhasil di dalam suatu 

kegiatan usahatani tergantung pada pengelolaannya karena walaupun ketiga 

faktor yang lain tersedia, tetapi tidak adanya manajemen yang baik, maka 

penggunaan dari faktor-faktor produksi yang lain tidak akan memperoleh hasi 

yang optimal. 

Bagi seorang petani, analisa pendapatan merupakan ukuran keberhasilan 

dari suatu usahatani yang dikelola dan pendapatan ini digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dan bahkan dapat dijadikan sebagai modal untuk 
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memperluas usahataninya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Patong (1995:14) 

bahwa bentuk jumlah pendapatan mempunyai fungsi yang sama yaitu memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dan memberikan kepuasan kepada petani agar dapat 

melanjutkan usahanya.  

Lebih lanjut dikatakan oleh Hernanto (1993:50) bahwa besarnya 

pendapatan petani dan usahatani dapat menggambarkan kemajuan ekonomi 

usahatani dan besarnya tingkat pendapatan ini juga digunakan untuk 

membandingkan keberhasilan petani yang satu dengan petani yang lainnya. 

Soeharjo dan Patong (1994:16) menyatakan bahwa analisis pendapatan 

usahatani memerlukan dua hitungan pokok, yaitu keadaan penerimaan dan 

keadaan pengeluaran selama jangka waktu yang ditetapkan. Penerimaan 

usahatani berwujud tiga hal, yaitu:  

1. Hasil penjualan tanaman, ternak, dan hasil ternak 

2. Produksi yang dikonsumsikan keluarga 

3. Kenaikan nilai industri 

 

7.3  Konsep Pendapatan  

Pendapatan atau perolehan merupakan suatu kesempatan mendapatkan 

hasil dari setiap usaha yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Pendapatan secara langsung diterima oleh setiap orang yang 

berhubungan langsung dengan pekerjaan, sedangkan pendapatan tidak langsung 

merupakan tingkat pendapatan yang diterima melalui perantara (Bambang, S. 

1994:121)  

Kriteria pendapatan yang ditetapkan dalam seminar pendapan nasional dan 

salah satu pokok adalah batasan tingkat pendapatan untuk tingkat pendapatan 

untuk kriteria pendapatan rendah sedang dan tinggi sebagai berikut : 
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1. Kriteria untuk pendapatan rendah  

a. Penduduk yang pendapatan rendah yaitu Rp. 1. 000.000-Rp. 10. 000.000. 

pertahun atau rata-rata Rp. 750. 000 perkapita perbulan. 

b. Tidak memiliki pekrjaan tetap 

c. Tiadak memiliki tempat tinggal tetep (Sewa) 

d. Tingkat pendidikan yang tebatas 

 

2. Kriteria untuk pendapatan sedang 

a. Penduduk yang berpendapatan sedang yaitu Rp. 10. 000.000-Rp. 

25.000.000 Rp. 1.250. 000.000 perkapita perbulan. 

b. Memiliki pekerjaan tetep 

c. Memiliki tepat tinggal yang sederhana. 

d. Memiliki tingkat pendidikan. 

 

3. Kriteria untuk pendapatan tinggi 

a. Penduduk bependapatan tinggi yaitu Rp. 25. 000.000 Rp. 50. 000.000 atau 

rata-rata Rp2.083.333 perkapita perbulan. 

b. Memiliki lahan dan lapangan kerja. 

c. Memiliki temapat tinggal tetap.  

d. Memiliki tingkat pendidikan 

 

Menurut Boediono (1992:32) mengemukakan bahwa hasil pendapatan dari 

seorang warga masyrakat adalah hasil penjualan dari faktor-faktor yang dimiliki 

kepada faktor produksi. Jadi pendapatan adalah hasil penjualan faktor produksi 

atau aset yang dimilikinya. 

Dalam pengertian sederhana dapat di artikan sebagai modal penerimaan 

produksi setelah dikurangi dengan biayah. Balas jasa diterima sebagai jumlah 

faktor produksi yang di hitung untuk jangka waktu tertentu. Disamping itu jumlah 

pendaatan mempunyai fungsi untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan 

memberikan kepuasan kepada petani agar dapat melanjutkan produksinya. 
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Selanjutnya pendapatan usahahatani dikenalpula istilah pendapatan kotor 

(gross farm income). Pendapatan kotor usahatani adalah nilai produk usahatani 

dalam jangka waktu tertentu baik yang di jual maupun yang tidak di jual. 

Soekartawi, (1996:82) oleh karena itu pendapatan usahatani adalah 

mencangkup semua hasil produksi. Pengertian pendapatan tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa pendapatan adalah nilai perolehan yang diterima pekerja 

secara langsung sebai imbalan atas jasa dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. 

 

Pentingnya Peningkatan Pendapatan 

Untuk mengetahui makna atau pentingnya peningkatan pendapatan, kita 

perlu mengetahui apa sebenarnya kegunaan pendapatan. Secara garis besar 

pendapatan mempunyai kegunaan sebagai sumber pengeluaran konsumsi dan 

sebagai alat untuk memperbaiki taraf hidup atau meningkatkan kesejahteraan 

seseorang. 

 

a. Pendapatan sebagai sumber pengeluaran konsumsi 

Dalam perekonomian yang sederhana, pendapatan seorang warga 

masyarakat pertama-tama akan dipergunakan sebagai pengeluaran konsumsi, 

dan selebihnya ditabung. Hal ini sesuai dengan penjelasan Budiyono (1992:64) 

bahwa dari segi kegunaannya, pendapatan seseorang dipergunakan untuk 

pengeluaran konsumsi, sedangkan selebihnya adalah merupakan tabungan 

(saving). 

b. Peningkatan pendapatan sebagai usaha perbaikan taraf hidup dan 

peningkatan kesejahteraan. 

Menurut Poerwadarminta (1986:376) taraf hidup adalah tingkat 

kesejahteraan sedangkan kesejahteraan berarti kemakmuran dan kesenangan 

hidup karena serba cukup (mewah, tidak kekurangan). 
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Prinsip Biaya Dalam Usahatani 

Prinsip-prinsip biaya dalam usahatani perlu diperhatikan dengan tujuan 

menetapkan alternatif tentang pengeluaran biaya yang bagaimana dapat 

memberikan keuntungan. 

Prinsip-prinsip biaya tersebut anara lain : 

a. Prisip biaya perimbangan (principle of oportuniti cost ) 

b. Prinsip keuntungan komperatif ( priciple of comperatife advantage ) 

c. Prinsip kenaikan hasil yang berkurang ( principle of diminishingreturn ) 

d. Prinsip kombinasi usaha (principle of combining enterprises ) 

 

Dalam pengembangan usahatani secara umum tidak terlepas dari persoalan 

biaya, sehingga seorang petani bila ingin memperoleh keuntungan yang sesuai, 

maka diperlukan suatu perencanaan yang matang dalam pengambilan keputusan 

untuk memilih usahatani yang cocok dan sesuai usaha tani. 

Kartasapoerta (1988:65) menempatkan biaya sebagai tempat yang penting 

dalam berproduksi sehinga tersedianya sejumlah biaya benar-benar harus 

diperhitungkan sedemikian rupa agar produksi dapat berlangsung dengan baik 

dan benar, karena biaya sangat berkaitan erat dengan produksi dan selalu muncul 

dalam setiap kegiatan ekonomi. 

Menurut Soeharjo dan Patong ( 1984:17 ) mengatakan bahwa biaya 

mempunyai peranan penting dalam pengambilan keputusan pada kegiatan 

usahatani. Besarnya biaya usahatani yang dikeluarkan untuk memproduksi sangat 

ditentukan oleh besaran biaya pokok dari produksi yang dihasilkan. Pengeluaran 

usahatani secara umum meliputi biaya umum dan biaya variabel. Menurut 

Soekartawi (1990 :76) mengemukakan bahwa biaya tetap meliputi pajak dan 

sewa tanah, sedangkan yang temasuk biaya variabel seperti pembelian pupuk, 

obat- obatan dan upah tenaga kerja. Biaya produksi merupakan biaya- biaya yang 

terjadi untuk mengelolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. 

Contohnya adalah biaya depresiasi mesin dan ekuipmen, biaya bahan baku, biaya 
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bahan penolong, biaya gaji kariawan yang bekerja dalam bagian-bagian, baik 

yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan proses 

produksi. Mulyadi (1993:14 ) 

Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, 

biaya dapat di kelompokan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya 

langsung adalah biaya yang terjadi, yang menyebabkan satu-satunya adalah 

karena adanya satu yang dibiayai. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya 

yang terjadi tidak hanya di sebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Mulyadi 

(1993:15) 

Penggolongan biaya menurut perilaku dalam hubunganya dengan 

perubahan volume perubahan volume kegiatan, biya dapat dikelompokan menjadi 

: 

a. Biaya varibel yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan 

volume kegiatan. 

b. Biaya semi varibel, yaitu biaya yang berubah tidak sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan. 

c. Biaya semifized, yaitu biayah tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan 

berubah denga jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. 

d. Biaya tetap,yaitu biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume 

kegiatan tertentu. 

 

Konsep Produksi 

Penelitian ini berkaitan dengan konsep produksi yang menujukan besarnya 

tingkat produksi rumput laut yang diperoleh petani, oleh karena itu konsep 

produksi dijelaskan untuk memberikan definisi tentang produksi menurut para 

pakar ekonomi. Secara umum produksi diartikan sebagai aktivitas untuk 

menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi produksi 

adalah aktivitas yang menciptakan atau menambahkan utility suatu barang dan 

jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. 
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Sofyan Assauri (1993:54 ) mengemukakan bahwa produksi adalah kegiatan 

mencitakan atau menambah kegunaan (utility) sesuatu barang atau menambah 

kegunaan (utility) sesuatu barang atau jasa dengan mengunakan sumber- sumber 

(tenaga kerja,mesin,bahan-bahan, dan modal) yang ada. 

Sedangkan Wasis (1992:40) menjelaskan bahwa roduksi adalah merubah 

bahan atau komponen (produksi) menjadi barang jadi. I Gusti Ngurah (1994:19 

)mengemukakan bahwa produksi adalah sebagai hasil proses aktivitas ekonomi 

dengan manfaat sumberdaya yang tersedia serta memiliki potensi sebagai faktor 

produksi. 

Hermanto (1994:32) mengemukakan bahwa produksi adalah suatu proses 

untuk memenuhi kebutuhan untuk penyelengaran jasa-jasa lain yang dapat 

memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu produksi merupakan tindakan 

manusia. Oleh karena itu produksi merupakan tindakan manusia untuk 

menciptakan atau menambah nizlai guna barang sesuai dengan yang dikehendaki. 

Menurut Mubyarto (1996 :25) menyatakan bahwa produksi petani adalah 

hasil yang diperoleh sebagai akibat bekerjanya faktor produksi tanah, modal, 

tenaga kerja simultan.  

Dalam melakukan usahatani, seorang pengusaha atau seorang petani akan 

selalu baerfikir untuk mengalokasikan input seefisien mungkin untuk memproduksi 

yang maksimal. Cara berfikir yang demikian adalah wajar, mengingat petani 

melkukan konsep bagaimana memaksimumkan keuntungan. Dalam ilmu ekonomi 

cara berfikir demikian sering disebut dengan pendekatan maksimumkan 

keuntungan atau profit mazimition. Dalam kaitan itu Kartasapoerta (1988:43) 

mengemukakan bahwa produksi merupakan hasil yang diperole yang berkaitan 

dengan proses berlangsungnya proses produksi. Kuantitas dan kualitas hasil 

(output ) tersebut tergantung pada keadaan input yang telah diberikan. Jadi 

antara input dan output terdapat kaitan yang jelas. 
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Dalam bidang pertanian istilah yang dimaksud yaitu hasil pekerjaan 

beberapa faktor produksi secara sekaligus. Moebyarto. (1996:30) oleh karena itu 

faktor-faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap produksi khususnya lahan, dan 

modal, tingkat kesuburan, dan faktor-faktor lain yang melekat dalam faktor lahan 

itu sendiri. 

Soekartawi dan Patong (1984: 78 ) mengemukakan bahwa dalam 

menghitung produksi usahatani biasanya dibedakan antara konsep produksi per 

unit usahatani ( cabang usahatani ) oleh produksi total uasaha tani adalah kualitas 

hasil yang dipergunakan di suatu jenis usahatani selama periode tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

114 

BAB VIII 

KONSEP PEDAGANG 

 

8.1 Pengertian Perdagangan Menurut Para Ahli  

Perdagangan adalah suatu aktivitas jual beli yang bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan. Usaha perdagangan dapat dimulai dari unit terkecil 

hingga antar negara. Perdagangan dalam unit terkecil contohnya adalah warung 

kelontong atau bisa juga pedagang asongan ditepi jalan. Sedangkan perdagangan 

dalam tingkat antar negara berkaitan dengan eksport-import antar negara yang 

melibatkan berbagai kebijakan antar negara yang tidak dapat diubah secara 

specifik. Perdagangan antar negara melibatkan birokrasi yang berbeda antar 

negara. Peraturan dan kebijakan eksport-import antar negara yang berbeda. Hal 

ini berkaitan erat juga dengan kultur antar negara yang berbeda. Perdagangan 

beda negara memiliki peranan yang penting dalam kemajuan suatu negara. 

Pendapatan suatu negara juga akan bertambah banyak ketika perdagangan antar 

negara ini ditingkatkan secara signifikan. 

Pengertian perdagangan menurut para ahli merujuk kepada proses jual beli 

baik barang ataupun jasa dimana penjual dan pembeli merasa saling diuntungkan. 

Penjual memperoleh laba sedangkan pembeli memperoleh apa yang dibutuhkan. 

Dalam perdagangan internasional, memiliki peranan dalam perkembangan 

ekonomi suatu negara. Apabila eksport dan import berjalan dengan tidak 

seimbang, maka ada negara yang dirugikan. Dirugikan dalam arti pengeluaran 

untuk import yang besar dan pemasukan yang kecil untuk eksport membuat suatu 

negara harus bekerja keras agar memperoleh hasil maksimal guna 

menyeimbangkan neraca perdagangannya. Perdagangan internasional menurut 

Hendra bisa terjadi jika kedua pihak memperoleh manfaat dalam proses 

perdagangan. Sementara perdagangan internasional menurut Basri terjadi karena 

sumber daya antar negara yang berbeda sehingga mereka memutuskan 

mengadakan perjanjian jual beli untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Apabila 
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dalam suatu negara memproduksi barang tertentu dalam jumlah besar maka akan 

lebih efisien jika mendatangkan dari luar negeri. 

Dan berikut adalah beberapa definisi dari perdagangan menurut para ahli : 

1. Marwati Djoened : Perdagangan ialah suatu kegiatan ekonomi yang 

menghubungkan produsen dan konsumen. Dan sebagai sebuah kegiatan 

distribusi, maka perdagangan menjamin terhadap penyebaran, peredaran 

dan juga penyediaan barang dengan melalui mekanisme pasar yang ada. 

2. Bambang Utoyo : Perdagangan adalah suatu proses tukar menukar baik 

barang maupun jasa dari sebuah wilayah ke wilayah lainnya. Kegiatan 

perdagangan ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan sumber daya yang 

dimiliki dan perbedaan kebutuhan. 

3. Agus Trimarwanto, Bambang Prishardoyo & Shodiqin : Menurut ketiga 

orang ini perdagangan ialah salah satu jenis kegiatan perusahaan 

dikarenakan menggunakan sumber daya/faktor-faktor produksi dalam 

rangka untuk meningkatkan atau menyediakan pelayanan umum. 

Teori klasik dari Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori 

absolute advantage dan comparative advantage mengenai perdagangan 

internasional. Perdagangan antar negara ini terjadi karena surplus komoditi suatu 

negara yang memanfaatkan sepenuhnya sumber daya alam yang tersedia di suatu 

negara. Pada dasarnya teori ini mengemukakan bahwa suatu negara akan 

melakukan specialisasi ekspor suatu jenis komoditi atau beberapa jenis. 

Pengertian perdagangan menurut para ahli perdagangan internasional 

menganut pada perbedaan komodity suatu negara. Sedangkan nilai jasa tenaga 

kerja tidak sepenuhnya diperhitungkan. Teori keunggulan komparative mengoreksi 

teori klasik. Teori keunggulan komparative ini menjelaskan apabila komoditi suatu 

negara dengan negara lain sama, namun yang membuat perbedaan hanyalah 

faktor tenaga kerja, maka komoditi yang dihasilkan akan lebih specifik. Ini yang 

bisa memicu terjadinya perdagangan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa 
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faktor tenaga kerja dalam hal ini skill dan teknologilah yang membuat perbedaan 

komoditas antar negara dan memicu perdagangan antar negara. Skill tenaga kerja 

dihargai secara khusus oleh negara lain. Inilah yang dimaksud keunggulan 

komparatif pemicu perdagangan antar negara. 
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BAB IX 

MODEL STRATEGI PEMASARAN DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA 

MANUSIA UNTUK MENCAPAI KEUNGGULAN BERSAING PADA TOKO 

KELONTONG DI KAWASAN PASAR TRADISIONAL  

DI PROVINSI JAMBI 

 

9.1 Pendahuluan 

Indonesia telah dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan buah-

buahan, buah tropis khususnya. Produksi buah-buahan Indonesia telah meningkat 

setiap tahun (BPS, 2013). Namun, tingkat konsumsi komunitas buah Indonesia 

masih jauh dari standar yang direkomendasikan oleh makanan pertanian 

Organization (FAO) 65.75 kilogram per kapita per tahun (Ditjen Hortikultura, 

2012). Meningkatkan produksi buah-buahan lokal tidak mampu untuk memenuhi 

konsumsi buah masyarakat di Indonesia, jadi itu yang menyebabkan peningkatan 

buah impor di negara ini. Sebagai akibatnya, impor buah lebih mendominasi di 

pasar Indonesia (Agro Media, 2009). Selain itu, upaya untuk meningkatkan 

kompetisi untuk buah-buahan lokal terhadap impor buah dengan pemasaran lokal 

buah itu sendiri. Adanya informasi harga yang kurang memadai antara petani dan 

pengecer akan mengakibatkan adanya informasi asimetri. Menurut Anindhita 

(2004) informasi asimetri ini adalah penyebab kegagalan pasar, karena informasi 

di antara kedua belah pihak tidak lengkap. 

Pasar terintegrasi menunjukkan sistem yang efisien pemasaran (Fadhla, 

2008), dimana suatu korelasi positif akan terjadi dari waktu ke waktu antara harga 

di pasar yang berbeda lokasi (Heytens, 1986). Jadi transmisi dan informasi di 

antara berbagai pasar menyebabkan harga bergerak secara bersamaan di pasar 

yang berbeda. Di sisi lain, pasar yang terpadu adalah bagian dari implementasi 

tata kelola usaha yang efisien. Sebaliknya, pasar tidak terintegrasi kedua spasial 

serta antarwaktu dapat menunjukkan efisiensi yang terjadi mengakibatkan adanya 

harga permainan pemasaran dan timbulnya distorsi harga di pasar (Barrett, 2005). 

Firmansyah, Tona Aurora Lubis
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Hal ini sejalan dengan pendapat Anindhita (2004) yang struktur pasar yang lemah 

merupakan konsekuensi dari lemah integrasi pasar, arus informasi, dan kesulitan 

untuk perdagangan di pasar antarbank. 

Di sekitar Kabupaten atau Kota Jambi Provinsi juga memiliki buah lokal, 

termasuk komoditas duku, durian, Manggis, rambutan, nangka, nanas, nangka, 

pisang, dan lain-lain yang diolah menjadi kerajinan, tetapi hal ini digunakan 

sebagai kreatif kerajinan unggulan Produk ini masih terbatas. Sebagai contoh, 

nanas menjadi salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Muaro Jambi. Daerah 

penghasil nanas di Kabupaten Muaro Jambi ini adalah Tangkit. Di sisi lain, sangat 

kaya nanas di Kabupaten Muaro Jambi membuat pasar buah tidak mampu 

membelinya. Itu mengakibatkan banyak buah nanas busuk dan sia-sia. Oleh 

karena itu, pengrajin lokal buah nanas pengolahan menjadi produk makanan 

seperti dodol dan keripik. 

Penelitian sebelumnya pada pemerintahan bisnis pada objek penelitian buah 

petani dan pedagang buah di antara mereka, pada penelitian Nurhuda (2017) 

menyimpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi petani di desa Malang 

Ngadas tidak jumlah relatif pasokan, terbatasnya akses ke informasi, aliran tidak 

keuangan, kurangnya kegiatan transformasi produk ke lain diproses produk, serta 

lemah koordinasi antara lembaga-lembaga yang ada, terlibat dalam rantai 

pasokan buah dalam Ngadas mulai dari petani, penebas lokal, grosir ke tingkat 

pengecer. Berikutnya pada penelitian Andreastika (2017) dapat disimpulkan 

bahwa buah dari pengusaha di kota Malang untuk meningkatkan daya saing bisnis 

buah diperlukan tindakan dasar seperti meningkatkan kemampuan manajemen 

bisnis dan dorongan dari Pemerintah agar dapat memberikan keuntungan dalam 

bisnis buah-buahan lokal. Penelitian Sudiatmaka (2016) menyimpulkan bahwa 

kerugian pedagang buah di Kabupaten Klungkung karena kurangnya keterampilan 

untuk pasar bisnis hubungan kurangnya plus untuk mengembangkan bisnisnya, 

sebagai baik sebagai mengelola bisnis dalam hal administrasi bisnis transaksi. 

Selain itu, Enjolras penelitian (2018) dari petani tradisional buah di Prancis, dapat 

disimpulkan bahwa petani mengalami masalah dalam mengelola bisnis mereka. 
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Petani buah Perancis mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan manajemen 

produksi dan pemasaran. 

Propinsi Jambi juga memiliki buah lokal, termasuk komoditas duku, durian, 

Manggis, rambutan, nangka, nanas, nangka, pisang dan seterusnya. Pasar buah 

lokal di Propinsi Jambi juga memiliki asimetri informasi antara pedagang dan 

petani buah lokal, buah lokal, sehingga menyebabkan distorsi pemasaran dan 

harga efisien. Hal ini terbukti dengan harga jual buah lokal yang dibeli dari 

pedagang buah lokal konsumen jauh lebih mahal dibandingkan harga jual buah 

ditawarkan petani buah lokal untuk pedagang buah lokal. 

Mengingat buah potensi sumber daya di Indonesia yang weealth. 

Berdasarkan penelitian kesenjangan fenomena dan penelitian maka studi ini 

menjadi sebuah penelitian yang menarik dan penting. 

9.2 Telaah Literatur  

9.2.1 Business Governance 

Bisnis pemerintahan umumnya menurut organisasi untuk kerjasama 

ekonomi dan pembangunan (OECD) adalah satu set manajemen terpadu 

hubungan entitas bisnis. Bisnis Tshipa (2017) menyatakan permintaan tata kelola 

perusahaan sebagai proses adaptasi dari sebuah bisnis harus mampu 

mengartikulasikan dalam tindakan, berani mengambil risiko, belajar dari 

kesalahan, dan mampu membuat perubahan. Llewellyn (2014) menyatakan 

bahwa pemerintahan bisnis seperti menampilkan adaptasi kemampuan 

beradaptasi dalam menghadapi tantangan bisnis dianggap penting terutama 

dalam menghadapi perubahan dalam lingkungan eksternal. Klein (2012) juga 

menunjukkan bahwa entitas bisnis yang baik adalah mereka yang mampu untuk 

responsif dan bertanggung jawab. 
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9.2.2 Integration 

Ozdan, Mondragon, dan Harindranath (2016) menyatakan bahwa integrasi 

adalah sejauh mana bisnis strategis dan bekerjasama dengan mitra usaha 

pasokan, dan bersama-sama mengelola proses organisasi dalam dan literalnya 

berada di luar, untuk mencapai efektif dan efisien arus uang produk dan layanan, 

informasi, dan keputusan, untuk memberikan nilai maksimum bagi pelanggan 

bisnis. Dari studi Ozdan et al. (2016) dapat disimpulkan bahwa integrasi adalah 

proses yang sudah sinkron.  Pandangan lain dari Ibeh dan Makhmadshoev (2016) 

menyimpulkan bahwa integrasi sumber daya Asing, sinergi, dan 

nilai/pengetahuan. 

9.2.3 Business Performance 

Kinerja usaha adalah badan usaha terhadap pemahaman tentang proses-

proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis dan kemudian mengukur 

efektivitas proses-proses tersebut untuk mencapai hasil yang diinginkan. Inti dari 

proses kinerja bisnis termasuk keuangan dan operasional perencanaan, 

konsolidasi dan pelaporan, pemodelan Bisnis, analisis dan pemantauan indikator 

kinerja utama yang berhubungan dengan strategi.  Kinerja bisnis adalah 

serangkaian proses yang membantu badan usaha dalam bisnis untuk 

mengoptimalkan jaminan kinerja pencapaian tujuan bisnis (Enjolras, 2018). Cruz, 

Jover, Gras (2018) studi telah diidentifikasi indikator kinerja bisnis adalah 

pertumbuhan penjualan pertumbuhan dan keuntungan. Lebih lanjut, studi lain Li 

Shao, Zhang (2017) telah didirikan indikator kinerja bisnis yang merupakan aset 

pendapatan dan pertumbuhan bisnis. 

9.3 Metode 

Metode studi ini adalah campuran metode yang peneliti langkah pertama 

yang menggunakan metode kualitatif dan peneliti langkah kedua yang 

menggunakan metode kuantitatif. Kualitatif metode penelitian ini terdiri dari 

empat langkah, seperti, menemukan kasus dan potensi objek penelitian ini, 
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menggunakan pendekatan fenomenologi theoritical studi, mengumpulkan dan 

menganalisis data dengan wawancara indepth, pengamatan, dan dokumentasi, 

menemukan hipotesis. Analisis data digunakan data pengurangan dan coclusion, 

verifikasi domain dan refleksi. Metode kuantitatif ditentukan kuantitatif sampel 

populasi dari objek penelitian. Studi ini meneliti sampel 240 petani buah lokal dan 

penjual yang terletak di Provinsi Jambi. Sampel ini penelitian ini menggunakan 

kuota sampling.  Data yang telah dikumpulkan oleh menggunakan kuesioner. 

Kuesioner telah dilakukan dengan menggunakan skala likert dengan berbagai 

penilaian 1-5. Langkah kedua berhasil data primer dan sekunder. Selain itu, 

langkah ketiga melakukan analisis deskriptif dan inferensial.   

9.4 Hasil 

 Metode studi ini adalah campuran metode yang peneliti langkah pertama 

yang menggunakan metode kualitatif dan peneliti langkah kedua yang 

menggunakan metode kuantitatif. Kualitatif metode penelitian ini terdiri dari 

empat langkah, seperti, menemukan kasus dan potensi objek penelitian ini, 

menggunakan pendekatan fenomenologi theoritical studi, mengumpulkan dan 

menganalisis data dengan wawancara indepth, pengamatan, dan dokumentasi, 

menemukan hipotesis. Analisis data digunakan data pengurangan dan coclusion, 

verifikasi domain dan refleksi. Metode kuantitatif ditentukan kuantitatif sampel 

populasi dari objek penelitian. Studi ini meneliti sampel 240 petani buah lokal dan 

penjual yang terletak di Provinsi Jambi. Sampel ini penelitian ini menggunakan 

kuota sampling.  Data yang telah dikumpulkan oleh menggunakan kuesioner. 

Kuesioner telah dilakukan dengan menggunakan skala likert dengan berbagai 

penilaian 1-5. Langkah kedua berhasil data primer dan sekunder. Selain itu, 

langkah ketiga melakukan analisis deskriptif dan inferensial.   
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Table 1. Characteristics and Precentage of Fruit Farmer Samples 

Characteristics Fruit Farmer 
Precentage 

(%) 

Fruit Seller 
Precentage 

(%) 

Age: 
a.<31 years old 
b.31-40 years old 
c.41-50 years old 
d.>50 years old 

 
0% 
30% 
50% 
20% 

 
20% 
50% 
30% 
0% 

 
Ownership type: 
a. Self ownership 
b. Cooperating 
c. Family ownership 

 
 

100% 
0% 
0% 

 
 

65% 
20% 
15% 

Age of business: 
a. >10 years 
b. 5-10 years 
c. 2-5 years 
d. < 2 years 

 
70% 
20% 
10% 
0% 

 
10% 
50% 
30% 
10% 

 
Number of Employee: 
a. >4 persons 
b. 3 persons 
c. 2 persons 
d. a person 

 
 

10% 
20% 
40% 
30% 

 
 

10% 
20% 
30% 
40% 

(references: Data by author) 
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Hasil dari kualitatif tahap temuan variabel dan indikator pada tabel di bawah ini, 

seperti: 

Table 2. Variables and Indicators of Study 

Variables Indicators 

Business Governance 
(X1) 

(1) Transparancy  
(2) Accountability 
(3) Responsibility 
(4) Independency 
(5) Fairness 

Integration (X2) (1) Resources exchange 
(2) Synchronized processes 
(3) Synergy 
(4) Value or knowledge 

Business Performance 
(Y) 

(1) Growth sales 
(2) Growth profit 
(3) Growth asset 

(references: Data by author) 

 

Pada tahap berikutnya kuantitatif menggunakan komponen-berdasarkan 

struktur, pemodelan, sebagai hasil dari penelitian ini menghitung model dapat 

dilihat sebagai berikut: 

 

Figures 1. Result of Calculating Research Model (references: PLS output) 
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Gambar 1 di atas, menunjukkan bahwa peneliti mengusulkan model 

pemerintahan bisnis yang memiliki efek untuk integrasi dan kinerja bisnis, dan 

juga integrasi memiliki efek untuk performa bisnis. Model gambar 1 adalah hasil 

dari menjatuhkan keluar indikator dari variabel, yang memiliki nilai di bawah titik 

0,6. The menjatuhkan keluar indikator adalah pertumbuhan penjualan (Y) dari 

variabel kinerja bisnis. 

Table 3. AVE dan Communality 

Variable AVE COMMUNALITY 

Integration 0,600276 0,600276 

Business Performance 0,628309 0,628309 

Business Governance 0,615873 0,615873 

(references: PLS Output) 

 

Tabel 3 menunjukkan nilai AVE dan komunalitas di atas titik 0,5 untuk semua 

variabel. Itu berarti bahwa semua variabel memiliki nilai validitas diskriminan. 

Kehandalan dalam penelitian serta konsistensi dari instrumen penelitian adalah 

sebagai berikut: 

Table 4. Realibility Coefficient Cronbach Alpha dan Composite Reliability 

 Variable Cronbachs Alpha Composite Reliability 

Integration 0,777984 0,857015 

Business Performance 0,437501 0,767439 

Business Governance 0,841589 0,888373 

(references: PLS Output) 
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Tabel 4. menunjukkan bahwa nilai rata-rata cronbach's alpha dan 

kehandalan komposit untuk semua variabel dari studi ini di atas titik 0,70, atau itu 

bisa dikatakan bahwa semua instrumen kehandalan (kuesioner) pada penelitian ini 

mengungkapkan "reliability" dan diuji Pendirian, jadi itu dapat digunakan dalam 

penelitian lebih lanjut. 

 

Figure 2. Bootrsapping Result to Research Model 

 

Gambar 2 menunjukkan bahwa indikator tertinggi nilai pada variabel 

integrasi adalah X2.3 (sinergi), dan terkecil adalah X2.4 (nilai/pengetahuan). 

Adapun variabel, nilai indikator pemerintahan tertinggi adalah X1.4 (kemandirian), 

dan nilai indikator adalah X1.5 terendah (keadilan). Pada kinerja bisnis variabel, 

nilai indikator tertinggi adalah Y2 (pertumbuhan profit), sementara nilai indikator 

terendah Y3 (pertumbuhan aset). Tabel berikut menunjukkan pengaruh antara 

variabel-variabel dalam studi ini: 
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Table 5. Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values) 

 

Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 

(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

Integration -
> Business 

Performance 
0,178346 0,184556 0,062198 0,062198 2,867395 

Business 
Governance -
> Integration 

0,598845 0,602613 0,036288 0,036288 16,502674 

Business 
Governance -
> Business 

Performance 

0,065808 0,066831 0,068228 0,068228 0,964531 

(references: PLS Output) 

Pengaruh signifikansi variabel dapat dilihat dari nilai t statistik pada titik atas 

1,96. Tabel 5 menunjukkan pengaruh variabel integrasi untuk kinerja bisnis 

menunjukkan nomor pada titik 0,18 dan signifikan, dan bisnis pemerintahan 

integrasi menunjukkan nomor pada titik 0.60 dan signifikan, sementara pengaruh 

pemerintahan bisnis untuk kinerja bisnis tidak signifikan.  

 

9.5 Pembahasan 

Hasil studi ini menunjukkan bahwa bisnis pemerintahan variabel memiliki 

efek signifikan ke variabel integrasi. Selain itu, integrasi variabel memiliki efek 

signifikan ke variabel kinerja bisnis. Di sisi lain, pemerintahan bisnis tidak 

berpengaruh signifikan untuk kinerja bisnis, baik pada petani buah dan buah 

penjual di Propinsi Jambi. Itu berarti bahwa integrasi antara petani buah dan fruti 

Penjual akan bangkit kinerja bisnis mereka. Variabel integrasi yang tercermin oleh 

indikator sinergi, berarti mereka pelaku bisnis harus jelas hubungan bisnis satu 

sama lain. Studi ini yang sesuai dengan Barret (2005) belajar tentang integrasi 

bisnis akan meningkatkan kinerja bisnis ia. Studi ini juga menjelaskan Ibeh dan 
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Makhmadshoev (2016) studi tentang mengintegrasikan akan naik kinerja bisnis 

pertumbuhan keuntungan dan pertumbuhan aset. Kemudian, studi ini juga 

menjelaskan bahwa pertumbuhan aset telah digunakan sebagai indikator dari 

kinerja bisnis, dan studi ini adalah sesuai dengan Li Shao, Zhang (2017) 

penelitian.  

Berdasarkan hasil kajian ini, petani buah dan buah Penjual diharapkan untuk 

meningkatkan kemampuan teknologi mereka dalam rangka untuk mendapatkan 

informasi tentang pasar dan harga cepat. Petani buah dan buah Penjual bahu 

dapat untuk berbagi tentang informasi pasar dan bisnis satu sama lain. 

Pemerintah juga harus membuat hubungan bisnis yang baik dengan bisnis lokal 

atau Asosiasi Petani, kerjasama, dan petani buah dan penjual. Pemerintah 

diharapkan untuk membuat peraturan untuk mendukung integrasi bisnis antara 

petani buah dan penjual. Akhirnya, rekomendasi yang dibuat untuk setiap peneliti 

lebih lanjut yang ingin melakukan penelitian di bidang Integrasi Bisnis, khususnya 

di petani buah lokal dan penjual, lebih lanjut peneliti harus mampu melakukan 

studi di pasar perbedaan dan tempat di Indonesia. 

9.6 Kesimpulan 

Di akhir penelitian ini menyimpulkan bahwa bisnis pemerintahan variabel 

memiliki efek signifikan ke variabel integrasi. Selain itu, integrasi variabel memiliki 

efek signifikan ke variabel kinerja bisnis. Bisnis pemerintahan tidak berpengaruh 

signifikan untuk kinerja bisnis, baik pada petani buah dan buah penjual di Propinsi 

Jambi. 
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