




FIRMANSYAH  

 

TONA AURORA LUBIS 

MUHAMMAD SYAFRI 

KINERJA BISNIS PENGRAJIN BUAH LOKAL 
SEBAGAI INDUSTRI



Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. 

Ketentuan pidana pasal 72 undang-undang nomor 19 tahun 2002 : 

(1)   Barangsiapa  dengan sengaja dan tanpa hak melakukan  perbuatan  sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan 
pidana  penjara masing-masing  paling  singkat  1 (satu)  bulan  dan/ atau denda  paling 
sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2)Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,  mengedarkan,  atau menjual 

kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Copyright © 2018 

 
Diterbitkan pertama kali oleh 

Penulis: 
Tona Aurora lubis
Muhammad Syafri
Firmansyah 

Perancang Sampul: 
Rio Andika 

KINERJA BISNIS PENGRAJIN BUAH LOKAL SEBAGAI INDUSTRI

Salim Media Indonesia (Anggota IKAPI) 

Jalan H. Ibrahim Lr. Budaya No. 09 RT. 21 

Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Jambi 36125, Indonesia 

Telp. 0741 3062851/ 0821 8397 4554 

Email: salimmediaindonesia@gmail.com 

www.salimmedia.com 

Oktober 2018 

ISBN : 978-602-5724-25-1



iii 

 

KATA SAMBUTAN 

 

Perkembangan ekonomi saat ini tumbuh pesat dan tingkat persaingan usaha dan bisnis 

semakin ketat. Setiap tahun akan selalu hadir pendatang baru beragam kreativitas untuk 

memenangkan persaingan dan menjadi tantangan tersendiri bagi para pebisnis di Indonesia. 

Buku/Modul ini memberikan penjelelasan mengenai kinerja bisnis dengan pendekatan studi 

empiris. Buku ini sebagai salah satu jawaban mengenai kinerja bisnis pada pengarajin buah dengan 

menggunkan pendekatan ilmu yang beragam, seperti manajemen, kinera bisnis, industri kreatif. 

Buku/Model ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa pada, Strata 2 (S2), serta Strata 3 

(S3) pada bidang kajian yang terkait.  
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BAB I 

BISNIS 

 

1.1 PENGERTIAN BISNIS 

Bisnis tidak pernah terlepas dari kegiatan produksi, pembelian, penjualan, maupun 

pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Dalam konteks yang 

lebih sempit, pengertian bisnis sering dikaitkan dengan usaha, perusahaan atau organisasi 

yang menghasilkan barang dan jasa untuk menghasilkan laba. Pendapat lain mengatakan 

bahwa pengertian bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi 

ataupun masyarakat luas. Pelaku bisnis (businessman) akan selalu melihat adanya kebutuhan 

masyarakat dan kemudian mencoba untuk melayaninya secara baik sehingga masyarakat 

menjadi puas dan senang karenanya. Dari kepuasan masyarakat itulah businessman atau para 

pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan dan kemudian keuntungan tersebut akan 

digunakan untuk mengembangkan bisnis agar menjadi lebih luas. 

Tujuan dari suatu bisnis adalah untuk melayani kebutuhan pelanggan oleh pemilik 

yang mencoba untuk memperoleh laba. Orang-orang menciptakan bisnis mungkin karena 

melihat suatu kesempatan untuk menciptakan barang atau jasa yang belum ditawarkan oleh 

perusahaan lain. Selain itu, adanya keinginan untuk memproduksi barang yang lebih murah 

dibandingkan dengan perusahaan lain. Dengan demikian kesempatan mendapatkan laba 

terbuka karena dapat menyediakan barang dan jasa bagi konsumen.     

Melalui berbagai macam sejarah yang melatar belakangi bisnis dan usaha, ada sangat 

banyak contoh penting dari kegiatan bisnis. Satu gelombang dari kegiatan usaha terjadi 

beberapa dekade yang lampau. Pada tahun 1970 dan 1980. Sepanjang sejarah, kita telah 

melihat banyak contoh penting aktivitas wiraswasta. Mengambil satu gelombang aktivitas 

wiraswasta tempat selama beberapa dekade terakhir. Di 1970-an dan 1980-an kita 

berpengalaman besar perubahan struktural dalam masyarakat di seluruh dunia – krisis 

minyak, resesi ekonomi, kemajuan teknologi, globalisasi, meningkatnya dan lain-lain, serta 

jauh mencapai perubahan politik yang mendukung yang kuat ideologi berorientasi pasar. Hal 

ini menciptakan ketidakpastian dan ketidakseimbangan yang merupakan biak untuk bisnis 

baru peluang dan usaha-usaha baru (Bettis & Hitt, 1995; Meyer & Heppard, 2000). sebagai 

konsekuensinya, perusahaan-perusahaan baru dan kecil telah dilihat politisi dan pengambil 

keputusan sebagai kontributor utama perkembangan ekonomi dan penciptaan kekayaan dalam 

masyarakat.  

Bahkan jika para  dalam disiplin ilmu yang berbeda telah lama minat dalam 

Kewirausahaan dan usaha kecil, itu adalah hanya di masa lalu dua dekade, atau tidak lebih 

dari setengah karier akademik, yang studi Kewirausahaan dan usaha kecil telah dilakukan 

lebih secara sistematis dan bahwa bidang penelitian telah mulai muncul. Ini pengembangan 

yang telah ditandai oleh pertumbuhan eksponensial, yang jelas hampir terlepas dari langkah-

langkah yang digunakan. Bidang tampaknya telah sukses terutama ketika datang untuk 
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membangun yang kuat struktur sosial dengan infrastruktur maju dalam  hal jumlah jurnal, 

konferensi, program pendidikan, dll, tetapi ini maju. 

Untuk memahami tentang bisnis, pertama kita harus mengetahui apa yang di maksud 

dengan bisnis.  Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan 

atau memberikan manfaat (Skinner, 1992). ―Bisnis is all those activities in providing the 

goods and services needed and desired by people.‖
1
[1] Dalam pengertian ini kegiatan bisnis 

sebagai aktivitas yang menyediakan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan  oleh 

konsumen, dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, 

perusahaan yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan 

hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima, warung yang tidak memiliki SITU 

dan SIUP, serta usaha informal lainnya. 

Produk yang dihasilkan dan diperdagangkan oleh kegiatan bisnis mencakup 

keseluruhan tangible goods dan intangible goods. 

Pengertian bisnis lainnya diberikan oleh Griffin dan Ebert (1966), “Business is an 

organization that provides goods or services in order to earn profit.” Sejalan dengan definisi 

tersebut, aktivitas bisnis melalui penyediaan barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan 

profit/laba. Suatu perusahaan dikatakan menghasilkan laba apabila total penerimaan pada satu 

periode (total revenues) lebih besar dari total biaya (total costs) pada periode yang sama. 

Laba merupakan daya tarik utama yang mendorong seseorang untuk melakukan 

kegiatan bisnis. Melalui laba yang diciptakan oleh aktivitas bisnis, maka pelaku bisnis dapat 

mengembangkan skala usahanya menjadi lebih besar lagi. 

Dari pengertian di atas, bisnis dapat ditakrifkan sebagai : 

Suatu Organisasi atau lembaga yang menyediakan barang dan/atau jasa yang 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (laba). Dengan demikian, faktor pendorong 

organisasi atau lembaga untuk memulai bisnis dan mengembangkannya adalah prospek 

mendapatkan keuntungan (laba). 

Akumulasi laba yang diperoleh melalui aktivitas bisnis dapat pula diinvestasikan ke 

dalam portofolio usaha yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dalam kaitannya dengan 

investasi kembali laba usaha, maka laba usaha dapat diinvestasikan kembali untuk 

memperbesar skala usaha, pembelian saham, pembelian obligasi, atau diinvestasikan ke 

dalam usaha prospektif yang kemungkinan akan memberikan kontribusi laba jangka panjang 

yang lebih besar ke dalam kelompok usaha perusahaan. 

 

Badan usaha sebagai wadah untuk melakukan usaha (bisnis) yang sebagian besar didirikan 

untuk tujuan m encari keuntungan (profit oriented organization) .  
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Memahami ekonomi merupakan merupakan dasar untuk memahami bisnis. 

Ada beberapa kunci untuk memahami ekonomi, yaitu: 

1.      Sumber - sumber daya.  

Sumber daya terdiri dari tiga kelompok yaitu: sumber daya alam, kapital, dan tenaga kerja. 

-          Sumber daya alam: disediakan oleh alam dalam jumlah terbatas, harus diproses lebih 

dahulu atau digunakan untuk memproduksi barang dan jasa lainnya 

-          Sumber daya modal (kapital) : produk yang diproduksi untuk tujuan membuat berbagai 

barang – barang dan jasa. 

            Sumber modal (current assets) 

a.       Modal jangka pendek, digunakan habis dalam proses produksi 

b.      Modal jangka panjang (modal tetap / fixed capital), dapat digunakan   berulangkali 

dalam proses produksi 

-        Sumber daya manusia (tenaga kerja): merupakan kemampuan manusia dari suatu 

bangsa. Tanpa adanya sumber daya manusia ini tidak mungkin produktif dalam menggunakan 

baik sumber daya alam maupun sumber daya modal. 

 

2.      Barang – Barang dan Jasa  

Sumber daya digunakan untuk menghasilkan barang – barang dan jasa yang akan digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. 

 

3.      Alokasi Sumber Daya 

Dapat diketahui bahwa ekonomi menggambarkan adanya fungsi sosial pada masyarakat yang 

tertuju pada tercapainya kondisi  kesejahteraan fisik, yaitu dengan memanfaatkan sumber 

daya dan fasilitas yang ada pada masyarakat. 

 

Bila dikaitkan dengan bisnis dan dunia bisnis maka dunia ekonomi terutama akan berperan 

dalam menentukan: 

1.    Budaya ekonomi atau gaya bertindak sebagai manusia ekonomi. 

2.     Corak ragam sumber daya manusia berkecimpung dalam dunia bisnis berikut 

pengembangan manusia dan hambatannya. 

3.      Kondisi teknologi dan manajemen pada umumnya, serta konsistensi dan 

inkonsistensinya dengan laju pembangunan. 

 

1.2  Bisnis Dalam Berbagai Konsep 

1.2.1  Konsep Bisnis Dalam Bahasa Perancis 

"Pengusaha" pada awalnya kata Perancis. Kata muncul untuk pertama kalinya dalam 

1437 Baron de la langue francaise. Tiga definisi "Pengusaha" tercantum dalam Kamus ini. 

Yang paling arti yang umum adalah "celui qui entreprend quelque memilih", merujuk kepada 

orang yang aktif dan mencapai sesuatu. Kata terkait adalah "entreprendre", yang berarti 
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melakukan sesuatu. Kata memiliki menjadi bagian dari bahasa Perancis sejak abad ke-12, dan 

banyak Penulis Perancis disebut istilah "Pengusaha" selama abad pertengahan periode, sering 

sehubungan dengan kegiatan-kegiatan seperti perang yang brutal. Contoh ini adalah Lemaire 

de beige, yang menggambarkan Hector dan Trojan lainnya Warriors sebagai "Pengusaha". 

Penulis Perancis lain disebut Pengusaha sebagai seseorang yang tangguh dan siap untuk 

mengambil risiko hidupnya sendiri dan keberuntungan. 

 

Pada awal abad ke-17 komponen mengambil risiko menjadi lebih jelas, dan 

pengusaha difahami sebagai orang yang mengambil risiko. Namun, tidak semua individu 

yang mengambil risiko itu dianggap sebagai pengusaha. Hanya orang-orang yang terlibat 

dalam benar-benar usaha besar bisa disebut pengusaha. Paling sering itu adalah pertanyaan 

besar kontrak antara negara dan beberapa kompeten, orang kaya, dengan tujuan melakukan 

sebuah bangunan utama skema atau memasok tentara dengan peralatan, dll. Khas Pengusaha 

adalah seseorang yang dikontrak oleh negara 

melakukan layanan tertentu atau untuk memasok negara dengan barang-barang tertentu. 

Harga ditetapkan dalam kontrak, dan pengusaha diasumsikan risiko membuat keuntungan 

atau kerugian. Ini arti kata "Pengusaha" adalah tercermin dalam kamus Perancis waktu itu, di 

mana konsep didefinisikan sebagai "pengusaha, qui entreprend un bastiment tuangkan PBB 

tertentu prix", yang berarti bahwa pengusaha telah dikontrak untuk melaksanakan tugas 

tertentu pada harga tetap. Definisi konsep "Pengusaha" adalah sangat umum dalam hukum 

Perancis dan ekonomi sastra abad 17 dan 18. 

 

1.2.2 Pengusaha versus Kewirausahaan  

Penelitian terbaru kewirausahaan dicirikan oleh ambiguitas tentang isi dari konsep 

"Pengusaha" dan "kewirausahaan". Penelitian berbeda telah menggunakan banyak berbagai 

definisi, jumlah yang lebih atau kurang sama dengan jumlah penulis. Sebagai contoh, Morris 

(1998) ditemukan 77 definisi yang berbeda dalam sebuah artikel jurnal review dan buku 

selama periode lima tahun, sementara Gartner (1990) meninjau konsep ini difahami oleh 

akademisi, pemimpin bisnis dan politisi dan atribut berbeda 90 terdaftar yang terkait dengan 

pengusaha. Beberapa definisi umum diberikan dalam gambar 1-1. Kurangnya satu definisi 

jelas telah dianggap sebagai penghalang untuk pengembangan bidang penelitian (Lihat 

misalnya rendah & MacMillan, 1988; Bygrave & Hofer, 1991). Dapat dikatakan bahwa tanpa 

jelas definisi konsep sentral, setiap peneliti akan membuat/dirinya sendiri Interpretasi konsep-

konsep, yang dapat membatasi pengetahuan akumulasi dalam bidang. 
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Di sisi lain dapat juga dikatakan bahwa bidang penelitian mungkin memiliki definisi 

yang berbeda konsep-konsep utama (Landström, 2000). Pertama, Kewirausahaan telah 

dipelajari dari berbagai disiplin ilmu, dan Para peneliti mencoba untuk fokus pada berbagai 

aspek kewirausahaan, yang membuatnya hanya alami bahwa peneliti yang berbeda 

menggunakan definisi yang berbeda untuk konsep pusat. Kedua, kewirausahaan itu sendiri 

fenomena rumit, ambigu dan berubah, dan itu adalah masuk akal untuk percaya bahwa ini 

juga akan ciri definisi yang digunakan dalam penelitian. Dan akhirnya, kita harus mengakui 

bahwa perselisihan dan pergeseran dalam pendapat mengenai bagaimana mendefinisikan 

fenomena dicirikan hampir semua bidang penelitian dalam tahun-tahun mereka awal 

Pengembangan (Hagstrom, 1965) dan yang bahkan mapan bidang penelitian perjuangan 

dengan kesulitan dalam mendefinisikan konsep inti, yang Para peneliti di bidang ini telah 

belajar untuk hidup (Gartner & burung & Starr, 1992). Kesimpulan yang bisa menjadi 

masalah yang tidak yang definisi kurangnya kejelasan, tapi agak keunikan kewirausahaan 

Penelitian: apa adalah inti dari penelitian kewirausahaan? Mengapa adalah penelitian 

kewirausahaan begitu unik itu tidak dapat benar dipahami dalam bidang riset yang telah 

mapan? Apa yang membuat kewirausahaan penelitian unik? Apakah kontribusi 

kewirausahaan penelitian? 

Meskipun mungkin sulit untuk menentukan kewirausahaan sebagai ladang penelitian, 

banyak telah berusaha untuk melakukannya. Beberapa definisi yang berhubungan dengan 

Kewirausahaan sebagai fenomena masyarakat, sementara yang lainnya berkaitan kebutuhan 

untuk mendefinisikan kewirausahaan sebagai domain ilmiah. 
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Davidsson (2001; 2003) berpendapat bahwa kita perlu untuk membedakan antara 

"kewirausahaan sebagai fenomena sosial" dan "kewirausahaan sebagai ilmiah domain". 

Dalam masyarakat pada umumnya, kewirausahaan sering terkait untuk hasil yang sukses. 

Dengan demikian, dilihat sebagai fenomena masyarakat, Kewirausahaan sebagai fungsi dari 

masyarakat hanya akan terjadi jika kegiatan cukup berhasil mempengaruhi pasar dengan cara 

yang positif, yaitu hanya sukses kewirausahaan akan diakui. Dalam hal ini kewirausahaan 

dapat didefinisikan sebagai "pengenalan baru ekonomi kegiatan yang menyebabkan 

perubahan dalam pasar". 

Pertanyaannya adalah: Apakah kegiatan ekonomi baru? Berikut penalaran dari 

Davidsson, "kegiatan baru" adalah sesuatu yang memberikan pembeli pilihan baru dan alasan 

dan bahwa pasukan pesaing untuk mempertimbangkan mengubah produk mereka sendiri-

demikian mengemudi proses pasar. Untuk menguraikan berbagai jenis kewirausahaan dalam 

kaitannya dengan penciptaan baru kegiatan, perbedaan yang dapat dibuat antara "baru" untuk 

pasar dan Perusahaan (Lihat gambar 1 - 2). 

Mengingat peningkatan penggunaan konsep kewirausahaan untuk menunjukkan 

orang yang memiliki tanggung jawab teknis dan manajerial untuk berbagi informasi umum 

besar paling sering pembangunan Umum bangunan, ini mungkin bernilai untuk 

mencerminkan peran pengusaha sebagai sebuah bangunan kontraktor. 

Khas pengusaha di abad pertengahan itu seseorang dengan tanggung jawab utama 

konstruksi seperti Istana, gedung-gedung publik dan gereja. Sampai akhir abad ke-12 itu 

paling sering pelayan yang bertanggung jawab untuk seperti konstruksi Jemaat. Namun, para 

ulama tidak menganggap risiko keuangan pribadi. Diawal abad ke-13 rohaniwan digantikan 

oleh orang yang mengkhususkan diri dalam pekerjaan konstruksi. Mereka dapat dianggap 

sebagai yang pertama Pengusaha konstruksi. Peran mereka adalah, namun, tidak jelas 

didefinisikan. Dalam beberapa kasus mereka yang bertanggung jawab untuk melakukan 

seluruh, sedangkan dalam kasus lain mereka nampaknya mempunyai eksklusif penasehat 

fungsi. 

Sebagai kuasa meningkat, pengaruh golongan paderi sebagai pembangun menurun 

dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Konstruksi utama itu tidak lagi Jemaat atau Katedral. 

Sebagai hasil dari berkembang kapitalisme, perencanaan dan konstruksi bangunan, dll terus-

menerus menjadi lebih dirasionalisasi dan peran builder lebih khusus. Ada peningkatan yang 

berturut-turut dalam pembagian kerja antara arsitek dan insinyur khusus dalam aspek-aspek 

teknis konstruksi dan pengusaha yang bertanggung jawab untuk komersial masalah. Dengan 

semakin pentingnya sekuler bangunan umum dan intensifikasi dalam pembagian kerja, 

pengusaha semakin mengembangkan peran ganda. Peran pertama adalah penyelenggara dan 

administrator, sedangkan yang kedua adalah peran kapitalis. Penyelenggaraan peran terlibat 

mengintegrasikan berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan dan mesin. Peran 

kapitalis tersirat mengambil risiko yang biaya tidak akan melebihi harga kontrak. 
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1.2.3 Konsep Usaha/Bisnis Dalam Bahasa Inggris 

Untuk waktu yang lama ada kesamaan dengan konsep Perancis "Pengusaha" ada 

dalam bahasa Inggris. Adalah istilah yang paling erat terkait "undertaker" dan bahkan 

"petualang". Konsep kedua digunakan sejak abad ke-15 merujuk kepada spekulan real estat di 

Irlandia. Namun, selama abad ke-18 definisi ini menjadi usang, dan Kamus bahasa Inggris 

dari 1755 definisi berikut digunakan: "petualang, dia yang mencari kesempatan bahaya; Dia 

yang menempatkan dirinya dalam tangan kesempatan". 

Kata "undertaker" mungkin adalah sebuah konsep yang lebih umum digunakan 

meskipun arti tidak cukup jelas. Historis kata memiliki paralel tertentu untuk Perancis 

"Pengusaha" konsep. Selama 14 dan 15 abad itu hanya menunjukkan orang yang melakukan 

tertentu tugas. Kemudian konsep berkembang menjadi bahwa seseorang yang melakukan 

tugas untuk negara pada risiko sendiri. Seiring waktu berlalu konsep menjadi lebih luas 

didefinisikan dan datang untuk mewakili situasi yang mana satu orang terlibat dalam proyek-

proyek yang melibatkan risiko mana keuntungan itu pasti. Istilah "undertaker" datang lebih 

dekat dengan konsep "proyektor", 

Meskipun ada indikasi bahwa "proyektor" sering dianggap sebagai menjadi penipu 

atau spekulan, sementara "undertaker" adalah seorang pria yang jujur terlibat dalam bisnis 

dengan hasil yang tidak pasti. Definisi, namun, yang tidak cukup jelas, dan beberapa bukti 

juga menunjukkan bahwa selama 17 dan berabad-abad 18 istilah "undertaker" juga disebut 

pemilik-manajer bisnis besar. Pada waktu makna asli "undertaker" sebagai seseorang terlibat 

dalam keadaan usaha telah menghilang, dan oleh pertengahan abad ke-18 yang "undertaker" 

hanya didefinisikan sebagai Pengusaha, makna yang dicontohkan oleh Adam Smith dalam 

penyelidikan tentang sifat dan penyebab Wealth of Nations (1776), di mana ia menulis 

tentang "undertaker pembuatan besar". Pada akhir abad ke-18 konsep telah menjadi usang 

dalam hubungan ini dan secara bertahap digantikan oleh konsep "kapitalis". "Undertaker" 

kemudiannya berarti seseorang yang menyelenggarakan pemakaman. 
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(selama kewirausahaan pengaruh pasar, yang menunjukkan bahwa Kewirausahaan meniru 

dan inovatif dapat disertakan), dan beberapa akan ragu-ragu untuk mengecualikan kuadran III 

dari definisi dari kewirausahaan. Kuadran II dan IV lebih problematis. Hal ini dapat 

berpendapat bahwa perusahaan ekspansi geografis (kuadran IV) bisa berkendara proses pasar 

tersebut baru pasar dan karena itu bisa memenuhi syarat sebagai kewirausahaan, sedangkan 

perubahan-perubahan dalam organisasi radikal (kuadran II), seperti mereka mungkin untuk 

perusahaan, tidak merupakan kewirausahaan. 

Sebagaimana ditunjukkan di atas, dalam masyarakat kewirausahaan sering dikaitkan 

dengan hasil yang sukses, dan dalam hal ini sangat penting untuk menentukan apa yang 

dimaksud dengan hasil yang sukses. Hasil kewirausahaan dapat dianggap pada dua tingkat: 

usaha dan masyarakat. 

Usaha yang sukses dalam diri mereka sendiri dan yang menghasilkan utilitas yang 

bersih untuk masyarakat yang ada masalah, mirip dengan gagal usaha di tingkat mikro, yang 

memiliki tidak ada efek bersih pada tingkat masyarakat. Lebih menarik tidak berhasil usaha di 

tingkat mikro, yang tetap mendorong proses pasar karena mereka mengilhami aktor-aktor lain 

di pasar, karena itu berkontribusi Kewirausahaan sebagai fenomena sosial, yaitu mikro tingkat 

kegagalan mungkin menjadi positif ketika melihat di tingkat masyarakat dan dapat dianggap 

sebagai kewirausahaan. Bahkan lebih sulit untuk mengklasifikasikan usaha yang 

menghasilkan surplus di tingkat mikro sementara hasil sosial negatif, untuk contoh, 

perdagangan narkoba. Jika kita menggunakan argumen yang Kewirausahaan harus 

mendorong proses pasar, kegiatan tersebut tidak dianggap sebagai kewirausahaan. 

(Davidsson, 2003) 

Namun, definisi ini kewirausahaan sebagai masyarakat fenomena ini tidak memadai 

untuk kewirausahaan sebagai domain ilmiah, yaitu penelitian kewirausahaan apa harus belajar 

– seperti itu akan mengecualikan Real-Time studi kewirausahaan dan studi kegagalan, dll. 

Dengan demikian, kriteria hasil sukses akan menjadi beban kewirausahaan sebagai domain 

ilmiah, dan definisi itu lain yang diperlukan. 

 1.3 Fungsi-Fungsi Bisnis 

Fungsi merupakan rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi tertentu yang 

dapat dibedakan dengan rangkaian pekerjaan lainnya yang dilakukan oleh organisasi yang 

berbeda. Fungsi yang dilakukan oleh aktivitas bisnis dapat dikelompokkan ke dalam tiga 

fungsi dasar, yaitu memperoleh bahan baku, bahan manufacturingraw ke produk, dan 

mendistribusikan produk untuk konsumen. 

a.  Acquiring raw materials, merupakan fungsi bisnis yang pertama, yaitu memperoleh bahan 

baku. 

b.  Manufacturingraw materials into products, merupakan fungsi bisnis yang mengolah suau 

bahan baku menjadi produk. 

c.  Distributing product to consumer, merupakan suatu fungsi bisnis yang mendisttribusikan 

suatu produk dari produsen  kepada konsumen. 
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Selain itu, fungsi bisnis adalah untuk menciptakan nilai (kegunaan) suatu produk, yang 

semula kurang bernilai, setelah diubah atau diolah menjadi menjadi dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat / konsumen.Nilai kegunaan (Utility Value) yang diciptakan oleh 

kegiatan bisnis, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat adalah terangkum dalam 

fungsi utama bisnis. 

Fungsi utama bisnis adalah menciptakan nilai suatu produk atau jasa dengan cara : 

 

(-)Mengubah bentuknya (form utility), yang tidak lain dari fungsi produksi. 

(-)Memindahkan tempat produk itu (place utility), atau fungsi distribusi. 

(-)Mengubah kepemilikan (possessive utility), yaitu fungsi penjualan. 

(-)Menunda waktu kegunaan (time utility), atau fungsi pemasaran. 

 

Steinhoff menyebutkan ada tiga fungsi utama bisnis, yaitu : 

(-)Mencari bahan mentah (acquiring raw material). 

(-)Mengubah bahan mentah menjadi barang jadi (manufacturing raw materials into product). 

(-)Menyalurkan barang yang sudah jadi tersebut ketangan konsumen (distributing product to 

consumers). 

      1.4 Ruang Lingkup Bisnis  

Menurut Philip Kotler  (2001:7) produk yang dipasarkan dalam suatu kegiatan bisnis 

mencakup 10 entitas produk, yaitu: 

Informations,  media massa baik cetak maupun elektronik merupakan pelaku bisnis 

informasi. 

Places, kategori places misalnya tempat wisata, tempat tujuan wisata memiliki objek wisata 

yang dapat dijual kepada para wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan 

mancanegara. 

Experiences, manusia senang melakukan berbagai aktivitas untuk memperoleh pengalaman – 

pengalaman tertentu dalam hidupnya. Dengan pengalaman tersebut manusia dapat mencapai 

kepuasan yang diinginkan sehingga aktivitas yang dilakukan menjadi hal yang dibutuhkan oleh 

manusia.  

Organizations, suatu perusahaan menghasilkan produk bermutu dan memuaskan kebutuhan 

konsumen serta memiliki kinerja keuangan yang baik, menyebabkan perusahaan memiliki nilai 

yang berbeda dibanding perusahaan yang lain dimata konsumen maupun investor. Apabila 

perusahaan menghasilkan produk baru, maka produk baru yang dihasilkan perusahaan tersebut 

pada umumnya akan dinilai memiliki kualitas yang baik oleh konsumen karena konsumen 

memiliki rujukan pengalaman mengkonsumsi produk- produk perusahaan tersebut sebelumnya. 

 Ideas, seluruh produk yang dipasarkan saat ini pada awalnya berasal dari suatu ide produk. Ide 

dapat melahirkan inovasi produk yang berkualitas dan mempunyai nilai jual yang baik dipasaran.  
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People, manusia dengan segala kemampuan dan talenta yang dimilikinya dapat menjadi komoditi 

bisnis. 

Properties, hak kepemilikan seseorang terhadap benda – benda berharga dapat dijadikan 

komoditi bisnis. 

Events, suatu wahana yang dapat di jual kepada publik dan menjadi bagian dari kegiatan bisnis. 

Tangible goods, suatu produk berkualitas dan yang memiliki kandungan jasa di dalamnya atau 

sudah banyak dikenal konsumen serta dapat diperjualbelikan sehingga membentuk aktivitas 

bisnis. 

Services, jasa bersifat intangible yang berarti keberadaan jasa tak dapat dilihat secara kasat mata, 

tetapi bisa dirasakan manfaatnya setelah konsumen mengonsumsi jasa tersebut. Jasa bersifat 

inseparable, yaitu tak dapat dipisahkan dari si pemberi jasa sehingga kualitas jasa yang akan 

diperoleh konsumen sangat bergantung pada si pemberi jasa tersebut.  Jasa juga memiliki sifat 

variability, artinya jasa yang diberikan oleh pemberi jasa memiliki variasi antara satu pemberian 

jasa dengan pemberian jasa yang lainnya meskipun dilakukan pemberi jasa yang sama. Hal ini 

dipengaruhi oleh suasana psikologis pemberi jasa pada saat melakukan pemberian jasa. 

 

1.5 Bentuk Dasar Kepemilikan Bisnis 

Meskipun bentuk kepemilikan bisnis berbeda-beda pada setiap negara, ada beberapa bentuk 

yang dianggap umum: 

Perusahaan perseorangan: bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang. Pemilik 

perusahaan perseorangan memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Artinya, 

apabila bisnis mengalami kerugian, pemilik lah yang harus menanggung seluruh kerugian itu. 

Persekutuan: bentuk bisnis dimana dua orang atau lebih bekerja sama mengoperasikan 

perusahaan untuk mendapatkan profit. Sama seperti perusahaan perseorangan, setiap sekutu 

(anggota persekutuan) memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Persekutuan 

dapat dikelompokkan menjadi persekutuan komanditer dan firma. 

Perseroan: bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa orang dan diawasi oleh dewan 

direktur. Setiap pemilik memiliki tanggung jawab yang terbatas atas harta perusahaan. 

 Koperasi: adalah bisnis yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan 

anggotanya. Karateristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah 

anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi 

merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. 

1.6 Tujuan Bisnis 

Business actor melakukan aktivitas bisnis untuk mencapai berbagai tujuan. ―Objectivitas are 

needed in every area where performance and results directly and vitally affect the survival and 

prosperity of the business” (Tujuan dibutuhkan di setiap area dimana kinerja dan hasil secara 

langsung dan menentukan akan memengaruhi kelangsungan hidup dan kemakmuran 

http://id.wikipedia.org/wiki/Persekutuan_komanditer
http://id.wikipedia.org/wiki/Firma
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_direktur
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_direktur
http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
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Hasil kunci suatu perusahaan mencakup pasar daerah berdiri, inovasi, sumber daya fisik dan 

keuangan, profitabilitas, manajer kinerja dan pengembangan, kinerja pekerja dan sikap, tanggung 

jawab umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perusahaan).  Tujuan perusahaan merupakan cerminan dari berbagai hasil yang diharapkan 

bisa dilakukan oleh bagian-bagian organisasi/ aktivitas fungsional perusahaan (produksi, 

pemasaran, personalia, dll) yang akan menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. 
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     2.1 Market Standing 

Penguasaan pasar atau market standing merupakan salah satu tujuan utama perusahaan. 

Penguasaan pasar akan memberikan jaminan bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan 

penjualan (sales revenue) dan profit dalam jangka panjang. 

Penguasaan pasar tidak hanya di ukur dari besarnya tingkat penjualan yang dapat dilakukan 

perusahaan(market size), melainkan perusahaan harus mampu membaca potensi pasar dan arah 

persaingan pada masa yang akan datang melalui penelaahan aktivitas pesaing yang tercermin dari 

teknologi yang di pasok para supplier kepada perusahaan pesaing, sehinggaproduk perusahaan tidak 

akan tersisih dari pasar oleh produk saingannya. 

 

2.2 Innovation 

Menurut Drucker (1969: 90), terdapat dua jenis inovasi pada setiap bisnis. Pertama, inovasi 

produk atau jasa. Kedua, inovasi berbagai keahlian (skills) dan aktivitas-aktivitas yang diperlukan 

untuk menghasilkan inovasi jenis pertama tersebut.
3
[6] 

Lebih lanjut inovasi berkaitan dengan penciptaan nilai (value creation) yang akan memberi 

konsumen kepuasan lebih besar untuk setiap rupiah yang dia belanjakan. Dalam hal ini harus di ingat 

bahwa konsumen sebagai pembeli bersedia menukar uang yang mereka miliki dengan barang dan 

jasa, karena barang dan jasa tersebut memiliki nilai (value). Oleh sebab itu, tujuan bisnis yang ingin di 

capai melalui inovasi adalah menciptakan nilai pada suatu produk. Misalnya, pada saat seorang 

konsumen membeli  jam tangan rolex, maka selain membeli ketepatan waktu, konsumen tersebut juga 

berharap jam tangan rolex yang dipakai dapat menaikan nilai diri (personal value) konsumen itu 

sendiri. Demikian pula pada saat konsumen membeli mie instan merk indomie, dia bersedia menukar 

uangnya karena akan memperoleh kenikmatan mengkonsumsi mie. 

2.3  Physical and Financial Resources 

Bagi usaha yang bergerak di bidang manufaktur, kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

suplai bahan baku yang berkelanjutan dengan harga yang bersaing akan sangat menetukan daya saing 

perusahaan. 

Selain penguasaan terhadap sumber daya fisik, perusahaan harus memiliki penguasaan 

sumber daya keuangan yang memadai. Dengan demikian perusahaan apapun jenisnya harus memiliki 

tujuan penguasaan terhadap sumber daya fisik dan keuangan. 

Para pelaku bisnis yang memiliki badan usaha seperti Perseroan Terbatas, Persekutuan 

Komanditer (CV), Firma, Koperasi merupakan contoh badan usaha yang bertujuan menghasilkan 

laba. Demikian pula kegiatan usaha yang dilakukan perorangan yang tidak memiliki badan usaha, 

 

BAB II 

BISNIS TERAPAN  
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seperti para pedagang kaki lima, warung, kios, dan usaha informal lain memiliki tujuan utama untuk 

menghasilkan profit. 

Bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis tidak hanya menghandalkan keuntungan/laba sesaat 

melainkan diharapkan dengan adanya laba, maka perusahaan dapat menumbuh kembangkan usahanya 

menjadi usaha yang semakin besar dan semakin menguntungkan. 

 Perusahaan besar seperti Coca Cola, Levis, Unilever mengembangkan suatu budaya 

perusahaan yang kemudian disebut The Living Company , dimana salah satu ciri dari budaya 

perusahaan tersebut adalah melakukan penginvestasian kembali sebagian dari keuntungan bisnis 

perusahaan dalam aktivitas bisnis perusahaan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap fluktuasi 

usaha. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang tidak mengembangkan budaya perusahaan The Living 

Company , dimana keuntungan perusahaan hanya dinikmati oleh pemilik perusahaan dan membiarkan 

perusahaan dalam kondisi keuangan yang tidak sehat, sehingga apabila terjadi resesi atau krisis 

ekonomi, maka perusahaan tersebut dapat dipastikan akan lebih cepat mengalami tekanan financial 

yang sering kali berakhir dengan kebangkrutan. 

 

   2.4  Manager Performace and Development 

Manager merupakan orang yang secara operasional bertanggung jawab terhadap pencapaian 

tujuan organisasi. Untuk dapat mengelola perusahaan yang baik, manager perlu memiliki berbagai 

kemampuan (skill) dan keahlian (expertise) yang berkaitan dengan profesinya. Dengan demikian, 

peningkatan kinerja dan pengembangan kemampuan manager melalui serangkaian kegiatan 

kompensasi yang menarik serta program training and development secara berkelanjutan, harus 

menjadi tujuan dari setiap perusahaan. 

  

2.5  Worker Performance and Attitude 

Selain manager, sumber daya manusia yang harus memperoleh perhatian besar dari 

perusahaan adalah para karyawan. Satu hal penting yang harus diketahui oleh perusahaan adalah sikap 

para karyawan terhadap pekerjaan dan juga perusahaan. Sikap karyawan terkait dengan kondisi kerja 

dan kompensasi yang diterima oleh karyawan. Karena itu, untuk kepentingan perusahaan jangka 

panjang, perusahaan harus membuat tujuan yang spesifik berkaitan dengan pemeliharaan dan 

pengembangan karyawan agar karyawan-karyawan tersebut dapat bekerja dengan baik. 

 

   2.6   Public Responsibility 

Bisnis harus memiliki tanggung jawab sosial, seperti memajukan kesejahteraan 

masyarakat, mencegah terjadinya polusi, menciptakan lapangan kerja, dan lain-lain. 

Saat ini perusahaan yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa semakin di dorong 

untuk mengadopsi suatu kebijakan environmental sustainability, yaitu pengembangan strategi usaha 

yang dapat memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan dimana pada saat yang sama 

perusahaan dapat menghasilkan laba.  
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Pada tingkat paling dasar, perusahaan melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan 

pengendalian dan pencegahan polusi.  

Pada tahap kedua, perusahaan dapat melakukan aktivitas product stewardship di mana 

pada kegiatan produksi ini perusahaan tidak hanya meminimalisir terjadinya polusi dari kegiatan 

produksi, tetapi juga memperkecil dampak yang ditimbulkan dari produk, jadi perusahaan selama 

masa daur hidup produk tersebut trhadap lingkungan hidup.  

Pada tahap ketiga, perusahaan merencanakan untuk menetapakan teknologi-teknologi 

lingkungan yang baru (new environmental technologies). Misalnya, perusahaan monsanto telah 

menggeser teknologi pertanian lama yang banyak menggunakan bahan-bahan kimia dengan 

bioteknologi.  

Pada tahap keempat, perusahan dapat mengembangkan suatu sustainability vision yaitu 

suatu visi yang dapat menjadi pemandu bagi pengembangan produk, proses produksi, teknologi 

produksi dan berbagai hal lainya yang dapat menjamin tercapainya environ mental sustainability. 

Kegagalan perusahaan untuk memerhatikan kepentingan para stakeholders sering kali 

menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap kelancaran operasional perusahaan. 

 

 2.7 Konsep Tentang Ekonomi dan Bisnis 

Menurut Gary Hamel, untuk menjadi revolusioner industri atau dapat membuat aturan 

permainan baru di era sulit atau era revolusi harus menciptakan konsep bisnis beserta komponen-

komponennya. Suatu konsep bisnis di era sulit terdiri dari empat komponen utama, yaitu strategi inti 

(Core Strategy), sumber daya strategis (Strategic Resources), perantara pelanggan (Customer 

Interface) dan jaringan nilai (Value Network). Empat komponen utama tersebut dikaitkan oleh tiga 

komponen jembatan. 

Antara komponen strategi inti dan sumberdaya strategis dikaitkan oleh komponen 

konfigurasi aktivitas (Configuration of Activities). Komponen manfaat bagi pelanggan (Customer 

Benefits) mengaitkan strategi inti dan perantara pelanggan. Sedangkan komponen batasan perusahaan 

(Company Boundaries) menjadi jembatan antara sumberdaya strategis dengan jaringan nilai. Dalam 

model bisnis di era sulit tersebut mencakup empat elemen penentu potensi profit yang terdiri dari 

efisiensi, keunikan, kecocokan dan pendorong keuntungan. 

Komponen pertama dari konsep bisnis ini adalah strategi inti (Core Strategy), yang 

merupakan inti dari bagaimana suatu perusahaan memilih cara untuk berkompetisi. Unsur-unsur dari 

strategi inti tersebut meliputi visi dan misi bisnis, cakupan produk / pasar dan basis diferensiasi. Visi 

bisnis merupakan apa yang diinginkan perusahaan yang bersifat ideal dan misi bisnis merupakan 

operasionalisasi dari visi bisnis. Visi dan misi bisnis ini akan mengarah pada pernyataan nilai, 

kehendak strategi, tujuan dan sasaran yang besar, banyak dan berani serta semua sasaran kinerja. Visi 

dan misi bisnis ini untuk memberi arah dan seperangkat kriteria untuk mengukur kemajuan yang 

dicapai. Visi yang dilandasi modal spiritual terbukti dapat melabungkan perusahaan. Merck 

Pharmaceutical mempunyai visi bahwa perusahaan ini eksis karena menyediakan obat-obatan bagi 

yang membutuhkannya, sehingga menggerakkan bagian riset untuk bekerja optimal.  
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Komponen kedua dari suatu konsep bisnis di era sulit adalah sumberdaya strategis 

(Strategic Resources), yang terdiri dari kompetensi inti, aset-aset strategis dan proses inti. 

Sumberdaya strategis bersifat spesifik dan unik yang dapat mengubah secara dramatis sumberdya 

kompetisi menjadi sumber inovasi konsep bisnis. 

Kompetensi ini merupakan sesuatu keunggulan yang dimiliki perusahaan dan mampu 

memberikan ketrampilan dan kemampuan yang unik. Misalnya Amazon.com, mempunyai sebuah 

paten teknologi ―One-Click‖ dan mempunyai merek yang sangat kuat merupakan di antara kualitas 

kompetensi intinya. Tetapi sesungguhnya kompetensi inti dari Amazon.com adalah pengalaman yang 

diciptakan untuk pelanggannya yaitu nyaman berbisnis dengan Amazon.com. Mengapa nyaman? 

Karena mudah (One-Click), membuat orang mempersepsikan bahwa mereka berbisnis dan menjual 

serta membeli produk dengan yang mempunyai merek telah dikenal. 

Komponen ketiga perantara pelanggan (Customer Interface) yang mempunyai empat 

elemen, yaitu dukungan dan pemenuhan, informasi yang mendalam, dinamikan hubungan dan 

struktur harga. Harley Davidson merupakan perusahaan yang mampu membangun hubungan sejati 

dengan pelanggannya. 

Sedangkan komponen keempat dari model bisnis adalah jaringan nilai yang mengelilingi 

perusahaan dan yang memperkuat dan melengkapi sumberdaya yang dimiliki perusahaan. Cisco dan 

Nokia menggunakan jaringan pemasok mereka sebagai cara untuk mengurangi modal kerja dan 

meningkatkan fleksibilitas secara dramatis. 

 

 2.8  Bisnis Dalam Konsep Syariah 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli sehingga dapat membawa pada pola 

transaksi jual beli yang sehat dan menyenangkan. Oleh karena itu, tidaklah cukup mengetahui hukum 

jual beli tanpa adanya pengetahuan tentang konsep pelaksanaan transaksi jual beli tersebut. 

Sebenarnya, konsep yang penulis tawarkan tidaklah sulit melainkan konsep yang sering ditemui di 

kalangan masyarakat. Hanya saja, dalam hal ini, penulis ingin memperkenalkan konsep ―JARAS‖ 

dalam transaksi jual beli yang mengacu pada Fiqh Islam. Hal ini dimaksudkan agar transaksi tersebut 

jauh dari perbuatan keji, kotor dan bahkan merugikan. 

Banyak para penjual dan pembeli tidak menghiraukan konsep di atas padahal konsep tersebut 

merupakan awal untuk bangkit dan menguntungkan. Di samping itu, konsep tersebut juga merupakan 

komponen dalam konsep jual beli dalam fiqh Islam. Jika diperhatikan secara global, memang perilaku 

tersebut kelihatan remeh, tetapi sebaliknya, jika benar-benar diperhatikan, maka akan dapat membuat 

pola transaksi jual beli yang sehat, menyenangkan dan bahkan menguntungkan. Konsep tersebut 

adalah sebagai berikut : 

 

       Jujur  

Sifat jujur merupakan sifat Rasulullah saw. yang patut ditiru. Rasulullah saw dalam berbisnis selalu 

mengedepankan sifat jujur. Beliau selalu menjelaskan kualitas sebenarnya dari barang yang dijual 

serta tidak pernah berbuat curang bahkan mempermainkan timbangan. Maka, latihlah kejujuran dalam 
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pola transaksi jual beli karena kejujuran dapat membawa keberuntungan. Sebagaimana penjelasan 

dalam Hadits yang artinya: Dari Abdullah bin Harits. Ia mengadu kepada Hakim bin Hazim ra. Dan 

beliau berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: ―penjual dan pembeli dapat melakukan khiyar 

(memilih) selagi belum berpisah atau sampai keduanya berpisah. Apabila keduanya telah setuju dan 

jelas maka jual belinya mendapatkan berkah. Dan apabila keduanya saling menekan dan berdusta 

maka dihapus keberkahan yang ada pada jual belinya (tidak mendapatkan keberkahan)‖. (HR. Al-

Bukhari) 

 

       Amanah 

Amanah dalam bahasa Indonesia adalah dapat dipercaya. Dalam transaksi jual beli, sifat amanah 

sangatlah diperlukan karena dengan amanah maka semua akan berjalan dengan lancar. Dengan sifat 

amanah, para penjual dan pembeli akan memiliki sifat tidak saling mencurigai bahkan tidak khawatir 

walau barangnya di tangan orang. Memulai bisnis biasanya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, 

amanah adalah komponen penting dalam transaksi jual beli. Sebagaimana dalam Alquran yang 

artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, (QS. An-Nisa :58). 

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) 

dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahui. (QS. Al-Anfaal : 27)  

 

Ramah 

Banyak orang yang susah untuk berperilaku ramah antar sesama. Sering kali bermuka masam ketika 

bertemu dengan orang atau bahkan memilah milih untuk berperilaku ramah. Padahal, ramah 

merupakan sifat terpuji yang dianjurkan oleh agama Islam untuk siapa saja dan kepada siapa saja. 

Dengan ramah, maka banyak orang yang suka, dengan ramah banyak pula orang yang senang. Karena 

sifat ramah merupakan bentuk aplikasi dari kerendahan hati seseorang. Murah hati, tidak merasa 

sombong, mau menghormati dan menyayangi merupakan inti dari sifat ramah. Oleh karena itu, 

bersikap ramahlah dalam transaksi jual beli karena dapat membuat konsumen senang sehingga betah 

atau bahkan merasa tentram jika bertransaksi. Sebagaimana keterangan dalam hadits yang artinya : 

Dari Jabir Bin Abdullah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Allah SWT akan mengasihi 

seseorang yang murah hati ketika menjual, membeli dan meminta. (HR. Al-Bukhari) 

 

Adil 

 Adil merupakan sifat Allah swt. Dan Rasulullah saw merupakan contoh sosok manusia yang berlaku 

adil. Dengan adil, tidak ada yang dirugikan. Bersikap tidak membeda-bedakan kepada semua 

konsumen merupakan salah satu bentuk aplikasi dari sifat adil. Oleh karena itu, bagi para penjual 

semestinya bersikap adil dalam transaksi jual beli karena akan berdampak kepada hasil jualannya. 

Para konsumen akan merasakan kenyamanan karena merasa tidak ada yang dilebihkan dan 
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dikurangkan. Sebagaimana keterangan dalam Alquran yang artinya :….dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 

lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa‘ : 58) 

 

      Sabar 

Sabar merupakan sikap terakhir ketika sudah berusaha dan bertawakal. Dalam jual beli, sifat sabar 

sangatlah diperlukan karena dapat membawa keberuntungan. Bagi penjual hendaklah bersabar atas 

semua sikap pembeli yang selalu menawar dan komplain. Hal ini dilakukan agar si pembeli merasa 

puas dan senang jika bertransaksi. Begitu pula dengan pembeli, sifat sabar harus ditanamkan jika 

ingin mendapatkan produk yang memiliki kualitas bagus plus harga murah dan tidak kena tipu. 

Sebagaimana keterangan dalam Alquran yang artinya : Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya 

mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. jika kamu 

bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan 

kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. (QS. Ali ‗Imran : 120). 

  

2.9 Pengembangan Entrepreneurship Dari Bisnis Skala Kecil 

2.9.1  Kewirausahaan dalam masyarakat  

Secara historis, kewirausahaan adalah salah satu kegiatan tertua. Mengidentifikasi peluang 

bisnis baru dan untuk mengeksploitasi kemungkinan dalam usaha-usaha baru untuk keuntungan 

ekonomi selalu. penting dalam kehidupan manusia. Aktivitas wiraswasta dalam masyarakat disebut 

oleh orang Yunani kuno, dan filsuf Xenophon (sekitar 430-354 SM) yang diakui para petualang dan 

pedagang antar laut dalam kegiatan mencari kesempatan dagang (Karayiannis, 2003). 

Jadi pada cerita tersebut berawal dari kecintaan  mereka terhadap jagung dan menerima 

informasi bahwa itu berlimpah dan dinginkan di mana saja, pedagang akan pelayaran dalam pencarian 

itu: mereka akan menyeberangi Aegean Euxine, Sisilia laut; dan ketika mereka telah mendapat 

sebanyak mungkin, mereka membawa atas laut, dan mereka benar-benar makan di kapal, di mana 

mereka berlayar sendiri. Dan ketika mereka menginginkan uang, mereka tidak membuang jagung di 

mana saja di serampangan, tetapi mereka membawanya ke tempat di mana mereka mendengar jagung 

paling berharga dan orang-orang hadiah yang paling sangat, dan memberikan kepada mereka tidak." 

(Oeconomicus, dikutip dalam Karayiannis, 2003, p. 558). 

Sepanjang sejarah, kita telah melihat banyak contoh penting aktivitas wiraswasta. Satu 

gelombang kewirausahaan kegiatan berlangsung selama beberapa dekade terakhir. Pada 1970-an dan 

1980-an kita mengalami perubahan-perubahan struktural yang besar dalam masyarakat di seluruh 

dunia – krisis minyak, resesi ekonomi, kemajuan teknologi, meningkatkan globalisasi, dll, serta jauh 

mencapai perubahan politik mendukung kuat berorientasi pasar ideologi. Hal ini menciptakan 

ketidakpastian dan ketidakseimbangan yang merupakan biak untuk peluang bisnis baru dan usaha-

usaha baru (Bettis & Hitt, 1995; Meyer & Heppard, 2000). Sebagai konsekuensinya, perusahaan-
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perusahaan baru dan kecil telah dilihat oleh politisi dan pengambil keputusan sebagai kontributor 

utama perkembangan ekonomi dan penciptaan kekayaan dalam masyarakat. 

 

Ketertarikan kewirausahaan dan perusahaan kecil dari masyarakat juga telah berdampak pada 

dunia akademis. Studi tentang kewirausahaan dan usaha kecil telah menjadi salah satu bidang yang 

paling populer dari penelitian dalam studi manajemen. Penelitian telah tumbuh secara eksponensial, 

jumlah posisi dan kursi kewirausahaan dan usaha kecil telah meningkat secara dramatis, dan program 

PhD yang mengkhususkan diri dalam kewirausahaan telah diperkenalkan di berbagai universitas 

(Finkle & perbuatan, 2001). Di AS, kewirausahaan diajarkan di sekolah-sekolah lebih dari 1.600 

dalam kursus lebih dari 2.200. Pada saat yang sama posisi diberkahi 277 telah didirikan, dan ada 44 

bahasa wasit jurnal ilmiah dalam wilayah (Katz, 2003). Ini adalah tidak berlebihan untuk mengatakan 

bahwa kewirausahaan dan perusahaan kecil telah "topik panas" dalam masyarakat serta pendidikan 

dan penelitian akademis dalam beberapa dekade terakhir. 

Perkembangan pesat dari penelitian dalam bidang, namun, memiliki beberapa efek samping-

pengamat dari (lebih) dewasa bidang studi, melihat ini tumbuh tubuh kewirausahaan dan penelitian 

usaha kecil, telah mempertanyakan apakah penelitian benar-benar telah menciptakan aliran koheren 

penelitian bahwa kemajuan bidang. Misalnya, masalah telah dibangkitkan sehubungan dengan (i) 

masalah mendefinisikan kewirausahaan dan dan ketidakpastian dalam domain kewirausahaan dan 

penelitian usaha kecil, dan (ii) fakta bahwa bidang masih menderita ("kewajiban yang baru" 

Stinchcombe, 1965), yang antara lain dibuktikan oleh penelitian terfragmentasi dan masyarakat 

sementara penelitian, dan akibatnya kurangnya landasan teoritis. Dilihat dalam cahaya ini, penelitian 

masih memiliki jalan panjang untuk pergi sebelum dapat dianggap sebagai disiplin ilmu didirikan, 

termasuk (Molander, 1988): struktur sosial yang dinyatakan dalam forum terorganisir untuk 

komunikasi antara peneliti dalam Lapangan, sebuah organisasi mapan yang menjamin kelangsungan 

hidup, dan model peran serta cita-cita serta pendidikan program yang menyediakan dan 

mendefinisikan kompetensi minimal yang diperlukan dari peneliti dalam bidang, selain untuk struktur 

kognitif termasuk umum antara dari dan lebar mulai latar belakang pengetahuan tentang studi objek 

serta diterima metode dan cara pertimbangan. 

Kewirausahaan dan perusahaan kecil sejak abad ke-18, diwakili oleh prekursor seperti 

Richard Cantillon dan Jean Baptiste tanggapan, dan Austria ekonom seperti Carl Menger dan Joseph 

Schumpeter. Bunga intensif selama abad ke-20, ketika ia tersebar ke banyak disiplin akademik yang 

berbeda. Kewirausahaan dan usaha kecil penelitian secara bertahap berubah menjadi topik dalam ilmu 

ekonomi, menjadi bagian dari ilmu perilaku, sebelum akhirnya pindah ke wilayah ilmu manajemen. 

Dengan demikian, ada sebuah tradisi panjang penelitian untuk membangun, dan tujuan dari buku ini 

adalah untuk menumpahkan cahaya di atasnya dengan merujuk kepada pengembangan kewirausahaan 

dan usaha kecil penelitian sepanjang sejarah. Dalam buku saya juga akan berpendapat bahwa 

kepentingan dalam Kewirausahaan dan usaha kecil penelitian tampaknya muncul di era yang berbeda 

dan puncak selama periode yang ditandai dengan kuat dinamika dan pembangunan masyarakat. 
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Dengan demikian, tampaknya ada hubungan yang kuat antara pembangunan masyarakat dan minat 

dalam penelitian usaha kecil dan kewirausahaan. 

 

 

2.9.2 Eksistensinya Kewirausahaan dan Usaha Kecil Sebagai Bidang Penelitian 

Bahkan para ahli dalam berbagai disiplin ilmu yang berbeda telah lama mengambil minat 

dalam penelitian seputar Kewirausahaan dan usaha kecil, apakah hanya dalam dua dekade, atau tidak 

lebih dari setengah karier akademik, yang telah mempelajari kewirausahaan dan usaha kecil dilakukan 

lebih sistematis dan bahwa bidang penelitian telah mulai muncul. Perkembangan ini telah ditandai 

oleh pertumbuhan eksponensial, yang jelas hampir terlepas dari langkah-langkah yang digunakan. 

Bidang tampaknya telah berhasil terutama ketika datang untuk membangun struktur sosial yang kuat 

dengan infrastruktur maju dalam hal jumlah jurnal, konferensi, program pendidikan, dll, tapi 

infrastruktur canggih ini belum sepenuhnya sejajar dengan perkembangan kognitif yang sesuai. 

Namun, bidang ini masih muda, dan hari ini kita tahu lebih banyak tentang pengusaha, 

Kewirausahaan dan perusahaan kecil daripada yang kita lakukan dua puluh tahun yang lalu. 

 

2.9.3 Rahasia Entrepreneurship   

Kesulitan lama adalah bagaimana untuk menentukan konsep pusat dalam jarak kewirausahaan 

dan penelitian usaha kecil dan memberikan demarkasi domain kewirausahaan. Sejak 1971, Peter 

Kilby mengamati bahwa pengusaha memiliki banyak kesamaan dengan "Heffalump", binatang jenis 

besar yang bersaing untuk madu di AA Milne Winnie-the-Pooh. "Heffalump" digambarkan sebagai: 

"... hewan yang agak besar dan penting. Dia telah diburu oleh banyak orang yang menggunakan 

berbagai perangkap perangkat, tetapi tidak ada yang sejauh ini telah berhasil menangkap. Semua 

orang yang mengaku telah menangkap melihat dia laporan bahwa ia besar, tetapi tidak setuju pada 

khusus nya." 

"Heffalump" masih tampaknya ada dalam penelitian kewirausahaan, dan dalam bagian ini saya akan 

menyajikan beberapa definisi pengusaha dan kewirausahaan yang telah digunakan dalam penelitian 

selama bertahun-tahun. 

Pengusaha sebagai individu. Tentu saja, perilaku-ilmu penelitian berfokus lebih kuat pada 

pengusaha sebagai individu, yang juga dicerminkan dalam definisi yang digunakan, dan bagi peneliti 

behavioralscience, pertanyaan-pertanyaan berikut relevan: "Siapakah Pengusaha?" dan "Mengapa 

Apakah mereka bertindak?" (Stevenson & Jarillo, 1990). Definisi yang digunakan adalah dalam 

kebanyakan kasus yang berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian pengusaha. 

Definisi tersebut tidak berarti baru. Misalnya, selama lalu sebagai abad ke-18, Cantillon 

didefinisikan pengusaha sebagai pembuat keputusan rasional yang diasumsikan risiko dan manajemen 

untuk perusahaan yang disediakan. Sejak itu, banyak penulis telah mendefinisikan pengusaha melalui 

berbagai set karakter kepribadian. Beberapa definisi awal pengusaha sebagai seorang individu adalah: 

1. Schumpeter(1934) 
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Pengusaha adalah seorang pembaharu yang memperkenalkan kombinasi baru dari sumber 

daya. 

2. Cole (1959). 

seorang individu atau kelompok individu yang memulai, mempertahankan atau memperluas 

unit usaha yang berorientasi profit untuk produksi atau distribusi ekonomi barang dan jasa. 

3. Shapero(1975) 

Pengusaha mengambil inisiatif, mengatur mekanisme sosial dan ekonomi dan menerima 

risiko kegagalan. 

4. Brockhaus(1980) 

... utama pemilik dan pengelola usaha bisnis. 

 

Untuk waktu yang lama, ada kecenderungan untuk menyamakan pengusaha dengan pemilik usaha 

kecil. Namun, sejak tahun 1980, Carland et al. (1984) berpendapat bahawa ianya penting untuk 

membedakan antara kedua fungsi. 

Seorang pengusaha adalah seseorang yang menetapkan dan mengelola bisnis untuk tujuan 

utama mendapatkan keuntungan dan pertumbuhan. Pengusaha ditandai oleh perilaku inovatif dan 

akan menggunakan praktek-praktek manajemen strategis dalam bisnis. 

Pemilik usaha kecil adalah individu yang menetapkan dan mengelola bisnis untuk tujuan 

utama untuk memajukan tujuan pribadi. Bisnis harus sumber utama pendapatan dan akan 

mengkonsumsi sebagian besar waktu dan sumber daya. Merasakan pemilik bisnis sebagai 

perpanjangan dari kepribadian nya, rumit terikat dengan keluarga kebutuhan dan keinginan." 

Dengan demikian, Pengusaha tidak sama dengan pemilik usaha kecil dan, dalam penelitian 

kewirausahaan, pengusaha telah diberikan berbagai arti yang berbeda, tergantung pada perspektif 

peneliti. Cunningham dan Lischeron (1991) telah meringkas beberapa pendekatan utama untuk 

menggambarkan pengusaha sebagai individu. 

Kewirausahaan juga menuntut kreativitas-penciptaan sesuatu yang baru yang didasarkan pada 

kesiapan untuk belajar dan kemandirian, yang membuat pengusaha pengusaha berani untuk 

menantang praktek didirikan. Di sinilah sebuah paradoks-di satu sisi, kemandirian mengarah ke 

kepercayaan "memiliki kebenaran" sementara, di sisi lain, Pengusaha memiliki untuk menjadi 

responsif ke gambar alternatif realitas (kesiapan untuk belajar). 

Pengusaha juga harus memiliki kompetensi-kompetensi yang mencakup kemampuan untuk 

menangani paradoks lain, yaitu yang mempekerjakan empiris pengetahuan sebagai sumber utama 

informasi (yaitu pengetahuan luar pendidikan formal) serta mencerminkan atas dan mempertanyakan 

pengalaman praktis. Pengusaha komitmen dan tanggung jawab, kreativitas dan kompetensi 

membentuk dasar dari misi mereka kewirausahaan untuk menciptakan visi untuk kegiatan baru dan 

mengubah visi ini menjadi tindakan. 

Kewirausahaan sebagai proses. Penelitian kewirausahaan telah, dalam beberapa dekade 

terakhir, memperoleh pijakan yang semakin kuat di bidang studi manajemen, mengakibatkan 

pergeseran parsial pertanyaan penelitian. Pertanyaan "Bagaimana kewirausahaan berkembang?" 
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(Stevenson & Jarillo, 1990) telah memperoleh bunga topikal – pertanyaan yang pada gilirannya 

panggilan untuk lebih berorientasi proses definisi. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Paradoks Bisnis 

Salah satu eksponen awal dari pergeseran ini dalam pandangan-dari fokus pada individu 

untuk proses berdasarkan orientasi-adalah William Gartner, yang di akhir tahun 1980an menulis 

artikel "yang adalah seorang pengusaha? adalah pertanyaan yang salah"(1988), dimana ia berpendapat 

bahwa kewirausahaan menyangkut proses – munculnya organisasi baru. William Bygrave dan Charles 

Hofer (1991) mengejar baris yang sama pemikiran, menyatakan bahwa "proses kewirausahaan 

meliputi semua fungsi, kegiatan, dan tindakan yang terkait dengan memahami peluang dan creatio 

dari organisasi untuk mengejar mereka"(p. 14), dan banyak yang berpendapat bahwa proses 

kewirausahaan ini bisa digolongkan sebagai: suatu tindakan kehendak manusia yang melibatkan 

perubahan negara, dan itu adalah proses yang unik dan dinamis yang melibatkan sejumlah yg 

variabel, dan hasil sangat sensitif terhadap kondisi awal variabel ini. 

Namun, ada kurangnya konsensus di antara peneliti kewirausahaan mengenai apa harus 

membentuk fokus dari studi pada proses kewirausahaan. Dua berbeda aliran menarik boleh dilihat: 

munculnya organisasi baru dan munculnya peluang. 

Munculnya Organisasi Terkai Bisnis Yang Baru 

Eksponen yang kepala definisi yang berfokus pada munculnya organisasi baru mungkin 

adalah William Gartner (1988; 1990; 1993), yang berbicara tentang proses munculnya organisasi. 

Dalam Gartner siklus hidup model, proses kewirausahaan dimulai dengan "memulai", yaitu ketika 

pengusaha membuat keputusan untuk memulai sebuah perusahaan, dan diakhiri dengan 

"pembentukan", ketika pengusaha memiliki untuk mendapatkan sumber daya eksternal dan 

menciptakan pasar ceruk. Gartner menggunakan konsep "organisasi emergence" untuk 

menggambarkan bagaimana organisasi memanifestasikan dirinya. Jadi, ini adalah proses yang 

mendahului keberadaan organisasi. Akibatnya, hal ini tidak mungkin untuk berbicara tentang 
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perusahaan baru atau muda. Gartner berfokus pada kegiatan yang memungkinkan seseorang untuk 

menciptakan sebuah organisasi, yang dapat terjadi dalam banyak konteks yang berbeda. Oleh karena 

itu, "munculnya organisasi baru" dalam arti Gartner tidak dapat dibaca sebagai ciptaan dari organisasi 

formal dan secara hukum didefinisikan-Gartner adalah secara eksplisit juga tertarik internal 

berkeliaran di organisasi yang ada. 

Tampilan kewirausahaan sebagai munculnya organisasi baru telah menemukan ekspresi di 

dua proyek penelitian internasional: The kewirausahaan penelitian konsorsium (ERC) dan Global 

Kewirausahaan Monitor (GEM). Studi kedua memiliki dasar mereka dalam alasan Paulus Reynolds' 

"pengusaha baru lahir" (Reynolds, 2000), dimana kewirausahaan didefinisikan sebagai individu 

bahwa sedang dalam proses mendirikan sebuah perusahaan atau yang baru-baru ini memulai sebuah 

perusahaan (dalam 42 terakhir bulan). 

Munculnya peluang 

Eksponen utama dari definisi yang berfokus pada munculnya peluang, bukan organisasi baru, 

yang Sankaran Venkataraman dan Scott Shane. Kesulitan dalam mendefinisikan kewirausahaan 

sebagai domain ilmiah dipimpin Venkataraman (1997) untuk berdebat bahwa dalam kebanyakan 

bidang penelitian itu tidak tepat untuk menentukan topik dalam objek studi. Demikian juga dalam 

penelitian kewirausahaan, definisi "Pengusaha" tidak relevan dengan masalah kewirausahaan. 

Venkataraman berpendapat bahwa kewirausahaan sebagai area penelitian dapat didefinisikan melalui 

pertanyaan penelitian yang tengah dan unik ke lapangan. Terinspirasi oleh Austria ekonomi, ia 

berpendapat bahwa kewirausahaan sebagai ilmiah bidang "berusaha untuk memahami bagaimana 

kesempatan untuk membawa ke keberadaan 'masa depan' barang dan jasa yang ditemukan, dibuat, dan 

dieksploitasi, oleh siapa, dan dengan apa konsekuensi" (1997, p. 120)., inti dari kewirausahaan harus 

memperhatikan (Venkataraman, 1997; Shane & Venkataraman, 2000): 

 

1. Mengapa, Kapan dan bagaimana kesempatan untuk menciptakan barang dan Jasa datang ke dalam 

keberadaan, 

2. Mengapa, Kapan, dan bagaimana beberapa orang dapat menemukan dan memanfaatkan peluang ini 

sementara yang lain tidak dapat atau tidak, dan. 

3. Mengapa, Kapan, dan bagaimana modus yang berbeda dari tindakan yang digunakan untuk 

mengeksploitasi kewirausahaan kesempatan. 

4. Apakah konsekuensi ekonomi, psikologis dan sosial dari pengejaran ini pasar masa depan, tidak 

hanya bagi pengusaha tetapi juga para pemangku kepentingan lainnya dan untuk masyarakat secara 

keseluruhan? 

Dalam hal ini, kewirausahaan adalah tidak tetap karakteristik yang membedakan beberapa 

orang dari orang lain, tapi agak kecenderungan orang-orang tertentu untuk menanggapi situasional 

isyarat kesempatan. Tidak kewirausahaan yang dibutuhkan, meskipun hal ini dapat mencakup, 

pembentukan organisasi baru, dan kewirausahaan dapat terjadi dalam konteks yang berbeda, seperti 

organisasi yang ada. Dengan demikian, Shane dan Venkataraman's kerangka jauh lebih luas dari 

munculnya organisasi baru. 
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Menerima kewirausahaan sebagai fenomena "Mengalikan” 

Banyak peneliti memegang bahwa masalah mencapai definisi yang dikenal luas penelitian 

kewirausahaan memiliki bantalan besar kemungkinan bidang penelitian untuk mengembangkan dan 

dewasa- dan mungkin juga untuk bertahan hidup. Tanpa definisi yang jelas tentang konsep-konsep 

pusat, ada risiko bahwa kewirausahaan penelitian akan terfragmentasi – sebuah bunga rampai dari 

penelitian-tanpa akumulasi pengetahuan diperlukan. Latar belakang ini, suara telah mengangkat 

mendukung penyatuan kewirausahaan penelitian-tidak hanya di daerah pusat konsep, tetapi juga 

dalam kerangka kerja dan pendekatan metodologis, sehingga pengembangan bidang sejalan dengan 

normal-ilmu pendekatan (Aldrich & Baker, 1997). 

 

2.9.4 Akar Penelitian Kewirausahaan dan Usaha Penelitian 

Awal Berpikir Tentang Kewirausahaan 

Meskipun istilah "Pengusaha" telah menjadi bagian dari bahasa Perancis sejak abad ke-12, 

ekonomi Eropa tetap terkunci dalam sistem feodal untuk waktu yang lama, yang terhambat 

kewirausahaan dan inovasi. Namun, selama abad pertengahan, situasi secara bertahap berubah, 

terutama di Italia, Prancis dan Jerman Selatan, yang merupakan kekuatan pendorong dalam 

ekonomi Eropa pada saat itu. Munculnya kota dibuat tempat berkembang biak kewirausahaan, 

dan itu terutama di kalangan kelas pedagang, yang memasok bahan baku dan dipasarkan barang 

jadi, daripada kewirausahaan berkembang. Pada abad ke-18 feodalisme telah menghilang, dan 

hukum dan kelembagaan kondisi telah berubah sangat mendukung kewirausahaan dan inovasi, 

sebagaimana dibuktikan oleh berkembang perusahaan gabungan dan pengembangan sistem 

perbankan. (Wennekers & Thurik, 1999). 

Ekonom yang pertama untuk mencoba untuk menciptakan konsep kewirausahaan dengan 

makna ilmiah yang lebih besar. Pengembangan kewirausahaan dalam bidang ilmu ekonomi telah 

dijelaskan secara mendalam oleh Hébert dan Link (1982; 1989). Bagian dari bagian berikut 

diambil dari review mereka. 

 

Kewirausahaan Dalam Konteks Ekonomi 

Kewirausahaan muncul dalam literatur ilmu ekonomi terutama melalui tulisan-tulisan Richard 

Cantillon (approx. 1680-1734), Irlandia-lahir bankir yang tinggal di Paris dan yang bekerja Essai 

Sur la alam du Commerce en Général, yang diterbitkan secara anumerta pada 1755, diberkahi 

konsep dengan arti dan pengusaha dengan peran dalam pembangunan ekonomi. Cantillon's 

bekerja menerima perhatian di Prancis, dan itu beredar sebagai sebuah naskah sebelum buku ini 

akhirnya dipublikasikan. Cantillon mengakui bahwa perbedaan antara permintaan dan persediaan 

di pasar membuat peluang untuk membeli murah dan menjual dengan harga yang lebih tinggi dan 

bahwa arbitrase semacam ini akan membawa keseimbangan untuk pasar yang kompetitif. Asumsi 

adalah bahwa pengusaha akan membeli produk pada harga tetap, telah mereka dikemas dan 
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diangkut ke pasar dan menjualnya dengan harga yang tidak terduga, tidak pasti. Orang-orang 

yang mengambil keuntungan dari peluang keuntungan unrealised ini disebut "Pengusaha". 

Karakteristik dasar dari Cantillon's analisis adalah penekanan pada risiko-kewirausahaan adalah 

masalah pandangan jauh ke depan dan kesediaan untuk menanggung risiko, tetapi ini tidak selalu 

terhubung dengan pembuatan barang dan pekerjaan tenaga kerja dalam arti produktif. Cantillon 

dengan demikian berfokus pada fungsi pengusaha-ia membuat perbedaan yang jelas antara fungsi 

pengusaha dan kapitalis (yang disediakan ibukota)- dan bukan pada atribut pribadi mantan. Dia 

adalah, namun, berpendapat bahwa pengusaha membuat sadar kembali pilihan tentang alokasi 

sumber daya untuk mengeksploitasi sumber daya sehingga mencapai sebagai tinggi Keuangan 

mungkin. 

Pada pertengahan abad ke-18, mengubah kondisi produksi, hubungan sosial dan cara berpikir 

baru mulai muncul. Perubahan ini juga terkena dampak lingkungan intelektual dan akademik. Di 

bidang ilmu ekonomi, teori ekonomi "klasik" dikembangkan dan umumnya dianggap memiliki 

asal dalam Adam Smith (1723-1790) penyelidikan sifat dan penyebab Wealth of Nations 

(1776/1976)-yang dalam banyak cara menetapkan tren untuk teori ekonomi dan yang Smith 

meletakkan dasar untuk analisis jalan pasar fungsi ekonomi. Smith bekerja dipengaruhi 

pandangan diambil pengusaha dalam ilmu ekonomi: ia tidak membedakan antara kapitalis sebagai 

penyedia "saham" perusahaan dan pengusaha sebagai pembuat keputusan tertinggi, tidak ia 

berurusan dengan Kewirausahaan fungsi dalam ekonomi-sebaliknya, itu adalah kapitalis yang 

menjadi aktor utama dalam analisis Smith. Kegagalan untuk mengisolasi fungsi kewirausahaan 

dari murni kepemilikan modal menjadi praktek standar antara ekonom klasik. 

Namun, ada sejumlah ekonom yang dikelola sejumlah minat dalam kewirausahaan, 

setidaknya secara terbatas, diantaranya filsuf Jeremy Bentham (1748-1832). Dia mengkritik Smith 

untuk tidak mempertimbangkan peran pengusaha dalam masyarakat. Meskipun Bentham 

menekankan peran pengusaha dalam pembangunan ekonomi dalam berbagai cara, di penalaran 

pengusaha adalah tidak lebih dari seorang individu yang melakukan tugas-tugas tertentu pada 

ketentuan kontraktual. Lain klasik ekonomi yang harus disebutkan adalah John Stuart Mill (1806-

1873). Dia telah diakui sebagai orang yang didirikan kata "Pengusaha" untuk penggunaan yang 

lebih umum daripada yang dikaitkan dengan itu oleh ekonomi. 

Namun, itu ekonom Perancis Jean Baptiste mengatakan (1767-1832), seorang pengagum 

besar Adam Smith, yang benar-benar berubah tren kontemporer. Dalam karya-karyanya, Traite 

d'économie politique (1803/1964) dan Cours complet d'économie politique practique (1828), 

mengatakan didefinisikan kewirausahaan sebagai kombinasi dari faktor-faktor produksi ke dalam 

suatu organisme, dan ia memberikan gambaran empiris dari apa Pengusaha melakukan serta 

analisis fungsi kewirausahaan dalam perekonomian. Mengatakan kewirausahaan teori dimulai 

dengan membagi pengembangan industri menjadi tiga kegiatan yang berbeda: penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti untuk menghasilkan pengetahuan, penyesuaian pengetahuan ini untuk 

produk-produk yang dapat digunakan melalui pengusaha, yang mengatur faktor produksi, dan 

akhirnya produksi yang dilakukan oleh para pekerja. Dia melihat pengusaha sebagai "broker", 
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yang mengatur dan menggabungkan alat produksi dengan tujuan untuk memproduksi barang. 

Tapi penyesuaian ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, dan harus mengarah pada 

perkembangan yang baik atau layanan yang menyediakan beberapa bentuk nilai atau utilitas. 

Selain itu, mengatakan tidak mengambil pandangan bahwa pengusaha itu hanya Koordinator 

sarana produksi – Dialah juga yang melakukan kegiatan pada risiko sendiri. 

 

Sang Pengusaha ? 

Ketika datang ke apa yang memotivasi pengusaha untuk berjuang untuk sukses dalam bidang 

ekonomi, tokoh cenderung untuk menekankan faktor-faktor psikologis yang terlibat. Salah satu 

pionir yang harus disebutkan dalam hal ini adalah Hagen Everett, yang besar-besaran pada the 

teori dari perubahan sosial bekerja: cara ekonomi pertumbuhan dimulai (1962), mempelajari 

bagaimana masyarakat yang lebih tradisional berubah menjadi pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

Hagen menggunakan dua tipe kepribadian: otoriter dan yang inovatif dan kesimpulan adalah 

bahwa jumlah kepribadian yang inovatif dalam masyarakat yang menentukan bagi pertumbuhan 

ekonomi. Hagen juga mengeksplorasi bagaimana sosial pengecualian dan degradasi menghasilkan 

individu yang bertekad untuk mengumpulkan kekayaan. Dia berpendapat bahwa orang-orang 

yang dibesarkan di minoritas tertentu mengembangkan lebih kuat kecenderungan psikologis 

kewirausahaan daripada mereka yang tidak. 

 

Gambaran Internasional Tentang Bisnis 

Kewirausahaan dan kecil bisnis penelitian adalah untuk gelar besar internasional, 

menunjukkan perkembangan positif sama di Eropa bagian lain dunia-paling tidak saya Australia. 

Dalam bab ini saya akan karena itu pertama menyajikan gambaran Eropa kewirausahaan dan 

penelitian usaha kecil. Ini diikuti oleh bagian tentang pengembangan kewirausahaan dan usaha 

kecil penelitian di Australia. Akhirnya, beberapa refleksi dan perbandingan dibuat mengenai 

penelitian di Eropa, Australia dan Amerika Serikat. Beberapa tahun terakhir telah menyaksikan 

kecenderungan menuju minat yang besar dalam pengembangan kewirausahaan dan usaha kecil 

penelitian di A.S. maupun Eropa dan Australia, dan review berikut akan menjelaskan 

perkembangan dinamis ini. 

 

Penelitian Kewirausahaan Kecil Eropa 

Dalam bagian ini kewirausahaan dan usaha kecil penelitian di Eropa akan disajikan. Ini, 

bagaimanapun, tidak sepenuhnya mudah karena heterogenitas besar benua – yang telah 

mengakibatkan kondisi yang berbeda untuk kewirausahaan dan usaha kecil, tetapi juga sangat 

berbeda penelitian tradisi antara negara. Aku oleh karena itu memilih untuk menggambarkan 

kewirausahaan penelitian di berbagai bagian Eropa. 

 

 

 



26 
 

Karakteristik Umum 

Kewirausahaan dan kecil bisnis penelitian di Eropa memiliki beberapa karakteristik (Huse & 

Landström, 1997; Landström et al., 1997). Pertama, sebagaimana telah dinyatakan, Eropa 

heterogen benua, dan kewirausahaan dan usaha kecil penelitian dicirikan oleh keragaman. Ada 

perbedaan besar antara negara dan daerah-ada berbagai pengaturan kontekstual yang 

mempengaruhi kewirausahaan dan usaha kecil. Kedua, "kecil bisnis" telah menerima perhatian 

lebih daripada "kewirausahaan". Untuk merangsang perkembangan dalam masyarakat, penelitian 

Eropa, dan kebijakan usaha kecil di Eropa yang lebih kontroversial dan lebih tunduk intensif 

perhatian publik daripada di Amerika Serikat. Diambil bersama-sama, hal ini membuat penelitian 

kontekstual perbedaan menarik. Kontekstual perbedaan tidak hanya mempengaruhi topik 

penelitian yang dipilih tetapi juga tercermin dalam tingkat analisis-peneliti Eropa lebih kuat 

daripada rekan-rekan AS mereka berfokus pada usaha kecil dan tingkat agregat analisis, misalnya, 

membandingkan perbedaan dan kesamaan antara industri, wilayah dan negara (Landström & 

Huse, 1996). Ketiga, ada penerimaan yang luas pendekatan metodologis antara peneliti Eropa, 

yang berarti lebih besar keterbukaan metodologis, dibandingkan dengan US sarjana. Peneliti 

Eropa dan mahasiswa doktoral akibatnya telah dilatih dalam berbagai metodologi lebih besar 

daripada rekan-rekan AS mereka. Keterbukaan ini metodologis tercermin dalam metode yang 

digunakan oleh 

Peneliti Eropa. Sebagai contoh, Landström dan Huse (1996) menemukan kecenderungan kuat 

antara peneliti AS untuk menggunakan survei sebagai pendekatan metodologis yang utama dan 

kuesioner sebagai metode pengumpulan data yang dominan, sedangkan peneliti Eropa 

menunjukkan yang luas metodologi, termasuk sejumlah besar pendekatan kualitatif. Akhirnya, 

keragaman kewirausahaan penelitian di Eropa pengaruh tidak hanya pendekatan metodologis 

yang digunakan dan topik. dipilih tetapi juga tercermin dalam komunitas riset di berbagai negara. 

Ada variasi yang sangat besar dalam penelitian tradisi antara negara (Hisrich & Drnovsek, 2002)-

dalam hal tidak hanya ukuran komunitas riset di masing-masing negara tetapi juga para peneliti 

disiplin latar belakang dan epistemologis keprihatinan. 

Karena heterogenitas besar dan keragaman benua, tampaknya sulit untuk memberikan 

gambaran yang memadai dari penelitian kewirausahaan. Namun, untuk memberikan gambaran 

yang lebih bernuansa Eropa penelitian, saya akan menyajikan Pengembangan Kewirausahaan dan 

usaha kecil penelitian di berbagai bagian Eropa. 

 

Inggris 

Di Eropa, Britania Raya adalah salah satu negara pertama yang terkena perubahan struktural 

ekonomi pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Bagian Utara Inggris merupakan salah satu 

daerah yang paling terpengaruh oleh perubahan struktural, Wales, Skotlandia, dan daerah industri 

lainnya remaja, mengakibatkan penutupan bisnis dan tingkat pengangguran yang tinggi. Itu resesi 

ini yang mendorong peningkatan minat politik kewirausahaan dan sektor usaha kecil. Karena 

kemampuan mereka untuk menciptakan pekerjaan, perusahaan-perusahaan besar yang tidak dapat 
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memberikan, perusahaan kecil dianggap sebagai jawaban untuk masalah ketenagakerjaan yang 

dihasilkan dari perubahan-perubahan struktural. Bunga politik yang tumbuh di perusahaan kecil 

pada bagian dari pemerintah Inggris saat ini memimpin pemerintah Inggris untuk memulai 

penyelidikan yang komprehensif dalam peran usaha kecil dalam perekonomian. Laporan akhir, 

Bolton Wanderers Laporan, disajikan dalam tahun 1971 dan diberikan pengaruh signifikan pada 

politisi, akademisi dan media. Selama 1970-an partai politik mengembangkan kebijakan eksplisit 

usaha kecil dan media mengabdikan lebih banyak liputan untuk sektor usaha kecil, sehingga 

mengarah ke minat dalam penelitian usaha kecil antara akademisi di Inggris. 

Komite Bolton ditugaskan 18 laporan penelitian yang mencakup berbagai aspek kegiatan 

usaha kecil. Dalam laporan masalah konseptual mendefinisikan usaha kecil disorot, dan Komite 

didirikan konseptualisasi kualitatif dari bisnis kecil, menekankan pangsa pasar kecil, personalisasi 

manajemen dan kemerdekaan pemilik pengambilan keputusan (Bolton melaporkan, 1971, ms. 1 - 

2). Tapi ini juga menekankan kurangnya database yang memadai dan masalah Statistik 

kuantifikasi sektor usaha kecil. Berdasarkan perhitungan mereka sendiri, Komite itu 

menyimpulkan bahwa sektor usaha kecil dalam keadaan penurunan jangka panjang dan bahwa 

proses ini tampaknya telah lebih maju di Inggris daripada di tempat lain (ibid., halaman 342). 

Namun, pernyataan ini pesimis ini terbuka untuk pertanyaan (Curran & Stanworth, 1982). Dapat 

dikatakan bahwa Komite Bolton disesatkan oleh dasar sejarah atas th yang estimasi penurunan 

dibuat, yaitu periode dipilih secara historis atipikal, dan kesimpulan yang dibuat dari Bolton 

Wanderers Laporan itu tidak benar-benar diverifikasi pada kenyataannya Selama 1970-an. 

Tahun 1990-an menyaksikan konsolidasi usaha kecil penelitian di Inggris (pengembangan 

komunitas peneliti dan pembentukan beberapa lembaga yang berfokus pada usaha kecil, dll-tiga 

pusat terkemuka selama 1990-an yang Warwick, Cambridge, dan Kingston) sementara pada saat 

yang sama ada keragaman dan perbedaan. Hari ini, usaha kecil penelitian di Inggris dicirikan 

oleh: - menambah minat kewirausahaan.  

 

-Sebuah komunitas peneliti yang besar – hari ini kita dapat menemukan sekitar 150 peneliti dan 

kandidat PhD 70-80 dengan minat kecil bisnis (atau kewirausahaan), tetapi pada saat yang sama 

peneliti masyarakat agak terpecah-sulit untuk mengidentifikasi tertentu " Sekolah 

pemikiran"dalam penelitian usaha kecil di Inggris.  

 

-Pendanaan penelitian pemerintah luas (ditugaskan penelitian) dan peneliti berhasil dalam 

mencari dana eksternal penelitian.  

 

-Empiris dan berorientasi pada kebijakan penelitian-dengan banyak peneliti yang mendasarkan 

karyanya pada agenda kebijakan yang bukan pada sebuah agenda ilmiah (tapi pembangunan yang 

meningkat terhadap lebih banyak kontribusi "teori"). 

5. Jelas pembagian antara riset dan pendidikan di perguruan tinggi. 
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Negara-negara Nordik 

Negara-negara Nordik (Denmark, Finlandia, Norwegia dan Swedia) telah, meskipun 

kedekatan geografis mereka, tradisi-tradisi yang berbeda kewirausahaan dan usaha kecil 

penelitian dan harus karena itu diperlakukan secara terpisah (Lihat misalnya Johannisson & 

Landström, 1997, Landström & Johannisson, 2001; Tumpah, tahun 1997; Christensen & 

Axelsson, 1997, Malinen & Paasio, 1997). 

Di Swedia penelitian di bidang kewirausahaan dan usaha kecil yang mirip dengan tren 

internasional-menunjukkan peningkatan yang stabil dalam penelitian sejak awal tahun 1970. 

Sebelum 1970-an ada beberapa studi yang dilakukan pada kewirausahaan dan usaha kecil, kecuali 

sebuah studi oleh Axel Iveroth pada tahun 1943 Småindustri och hantverk saya Sverige (usaha 

kecil sektor dan kerajinan industri di Swedia) dan Erik tertentu Dahmén's seminalis kerja pada 

tahun 1950 Riwayat industriell företagsverksamhet (kegiatan industri di Swedia). Namun, itu 

tidak sampai akhir 1960-an yang minat dalam Kewirausahaan dan usaha kecil penelitian 

reemerged di Swedia-berasal dari disiplin administrasi bisnis. Itu di Universitas Umeå baru 

didirikan, di bagian utara negara, bahwa kewirausahaan dan usaha kecil penelitian dilakukan, di 

bawah Dick Ramström. Penelitian terutama ditujukan pada menggambarkan struktur perusahaan 

kecil di Swedia serta kebutuhan khusus mereka, masalah dan keuntungan-itu masalah berusaha 

untuk menarik perhatian dan membuat bisnis kecil terlihat- dan itu adalah usaha kecil, tidak 

kewirausahaan, yang menjadi fokus penelitian. 

Hubungan antara pengetahuan pengembangan kewirausahaan dan pengembangan industri dan 

perdagangan terus. Sebagai contoh, banyak penelitian kewirausahaan telah dibiayai oleh 

Kementerian-Kementerian dan kepentingan akademis dalam Kewirausahaan dan usaha kecil 

terus. Di Kopenhagen Business School, penelitian telah disalurkan ke Departemen Manajemen, 

filsafat dan politik, dimana bunga telah diperluas dan hari ini melibatkan beberapa penelitian 

berbeda tema. Lingkungan kuat penelitian lainnya adalah Universitas Southern Denmark (kampus 

Kolding dan Esbjerg) dengan pusat småvirksomhedsforskning (CESFO), eksponen yang adalah 

Poul kulit Christensen dan Torben Bager. Kewirausahaan dan kecil bisnis penelitian telah 

berkembang di Denmark dan hari ini juga meliputi misalnya Aarhus School of Business dan 

Universitas Aalborg. 

 

Eropa Tengah 

Dalam bahasa Jerman ada tradisi panjang kewirausahaan penelitian dating kembali ke teori 

Schumpeter awal pembangunan ekonomi negara-negara berbahasa. Namun, hal ini tidak murni 

kewirausahaan yang telah menjadi ciri utama dari negara-negara berbahasa Jerman tapi dominasi 

perusahaan kecil, terutama di kerajinan, ritel dan layanan bisnis. Selanjutnya, sektor usaha kecil 

berdasarkan kuat anggota Asosiasi, misalnya, di Austria keanggotaan wajib setiap perusahaan 

(bahkan yang terkecil) di Asosiasi regional dan federal, yang bersama-sama membentuk ruang 

ekonomi Austria, dan keahlian ujian, yang harus dilewati sebelum kita dapat memulai sebuah 

bisnis. 
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Tentu saja struktur ini memiliki dampak pada penelitian, tidak hanya dalam hal fokus yang 

kuat pada usaha kecil tetapi juga pada cara mengorganisir penelitian. Setelah perang dunia 

pertama, inisiatif yang diambil untuk meningkatkan pengelolaan bisnis kerajinan, berpuncak pada 

pendirian Deutsches Handwerksinstitut di Karlsruhe pada tahun 1919 (sebuah organisasi yang 

masih ada sebagai sebuah organisasi payung untuk tujuh otonom lembaga). Selama bertahun-

tahun, sejumlah lembaga penelitian telah didirikan bertujuan untuk mengembangkan praktik 

manajemen dan pengetahuan, terutama terhubung ke berbagai sektor industri. Dengan demikian, 

ada penelitian yang luas di sektor usaha kecil yang dilakukan di luar bidang akademik, tetapi 

dalam banyak kasus dengan beberapa bentuk link dengan Universitas. Hubungan antara 

universitas dan Institut dapat dicirikan oleh pembagian kerja, lembaga yang berfokus pada terus-

menerus pengamatan sektor dan penelitian terapan, terutama pada tingkat agregat analisis, 

sedangkan Universitas lebih berkonsentrasi pada penelitian dasar. 

Bisnis ini awal di usaha kecil mengakibatkan, antara lain, pembentukan kursi kecil bisnis 

manajemen di sekolah bisnis Wina (Hochschule für Welthandel), hari ini Universitas Wina 

ekonomi dan administrasi bisnis, awal 1936, dengan W. Bouffier sebagai incumbent pertama-

mungkin pertama usaha kecil kursi di Eropa atau di mana saja di dunia. Namun, kegiatan dibawa 

berhenti oleh rezim Nazi dua tahun kemudian, dan bahkan jika tampaknya telah incumbent 

sementara selama beberapa tahun selama perang, kursi tidak kembali didirikan sampai 1956 

dengan E. Hruschka sebagai profesor dari tahun 1957 hingga 1980 dan Josef M ugler sejak 1982. 

Ada juga minat awal dalam penelitian usaha kecil di Swiss setelah perang dunia kedua. Bisnis  

ini dapat terutama dihubungkan dengan inisiatif pribadi Alfred Gutersohn,' yang adalah seorang 

profesor kehormatan di Universitas St Gallen. Dengan dukungan kuat dari komunitas bisnis kecil 

Swiss, ia mendirikan Institut Penelitian Swiss untuk usaha kecil dan kewirausahaan di Universitas 

St Gallen pada akhir 1940-an. Ia juga mulai mengundang para peneliti dari bidang usaha kecil 

untuk berpartisipasi dalam pertukaran ide-ide, dan W. Heinrich dari Austria dan K. Rössle dari 

Jerman dia mengatur pertama "Rencontres de St-berani" pada tahun 1948-mungkin konferensi 

pertama pada usaha kecil di dunia. Bahkan jika fokus topik "Rencontres de St-empedu" 

konferensi telah bervariasi selama bertahun-tahun juga menjadi lebih internasional dalam hal 

peserta (Schmidt, 2002), itu mempertahankan struktur asli dari lokakarya intensif dengan yang 

dipilih dan terbatas jumlah delegasi. 

Kesimpulannya, sebagian besar penelitian dalam negara-negara berbahasa Jerman memiliki, 

karena struktur industri dan budaya bisnis, telah difokuskan pada usaha kecil dan pada tingkat 

lebih rendah di kewirausahaan. Namun, untuk waktu yang lama telah inisiatif individu yang 

bertujuan untuk menyoroti kewirausahaan penelitian. Sebagai contoh, pada tahun 1951, Rektor 

baru Wina Business School, Karl Oberparleiter, diadakan alamat inaugration yang berjudul "Das 

Unternehmer-masalah" (masalah kewirausahaan) dan pesannya adalah bahwa hal itu diperlukan 

untuk meningkatkan tingkat kewirausahaan dalam masyarakat dan berurusan dengan masalah-

masalah tertentu yang dihadapi oleh pengusaha. Kontribusi individu lain adalah buku oleh 

Michael Hofmann "Das unternehmerische elemen dalam der Betriebswirtschaft" (The 
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kewirausahaan elemen Business Administration), 1968, di mana ia membuat analisis kontribusi 

ekonomi untuk bidang kewirausahaan. Tapi ini dan inisiatif lain awal tidak mengarah ke sebuah 

gerakan yang kuat untuk membangun kewirausahaan di Universitas berbahasa Jerman. 

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa kewirausahaan menimbulkan sedikit tanggapan dari para 

peneliti berbahasa Jerman. Alasan untuk ini tentu saja banyak dan kompleks dan kita hanya bisa 

berspekulasi beberapa di antaranya: Negara-negara berbahasa Jerman untuk sebagian besar 

ditandai oleh sektor bisnis kecil yang kuat yang didominasi oleh banyak kerajinan bisnis-sektor 

industri yang secara tradisional tidak dianggap sebagai sangat inovatif dan dinamis. 

-Konsekuensi dari dua perang dunia, yang mengharuskan upaya-upaya besar untuk 

merekonstruksi ekonomi yang hancur. Tugas ini rekonstruksi. 

-Negara-negara berbahasa Jerman memiliki tradisi panjang administrasi bisnis 

(Betriebswirtschaftslehre)-sebelum perang dunia kedua, Jerman adalah negara terkemuka di 

Eropa dalam bidang, dan Handelshochschulen pertama didirikan sana (Leipzig di 1898, pada 

tahun yang sama: Vienna (Austria) dan St.Gall (Swiss), dan Cologne pada tahun 1901)-dengan 

identitas sendiri yang kuat. Selain itu, organisasi akademis memiliki, untuk sebagian besar, 

sebuah struktur sangat konservatif (struktur hierarki yang kuat, jurnal ilmiah di Jerman, dll), yang 

berarti bahwa perubahan dalam disiplin sangat lambat. 

 

Negara-negara Mediterania 

Italia dan Spanyol adalah negara yang memiliki banyak usaha kecil, paling tidak 

dalam bentuk keluarga perusahaan di sektor pariwisata dan layanan. Italia tradisional telah 

didominasi oleh seorang Katolik, ideologi Marxist dan iklim intelektual idealis, di mana 

pengusaha tidak menikmati banyak popularitas dalam masyarakat sampai dua puluh tahun 

(Amatori & Colli, 2004). Periode perang segera posting dicirikan oleh "pembantaian" industri 

kecil, terutama di selatan Italia, dan konsentrasi yang kegiatan industri di perusahaan besar di 

bagian barat laut negara. Periode perkembangan industri Italia telah sering disebut "keajaiban 

Italia". Itu dimulai dengan rekonstruksi negara setelah perang diikuti oleh pertumbuhan cepat 

industri Italia-berdasarkan industri skala besar seperti mobil dan produksi baja. Namun, 

dengan negara-negara paling industri, Italia mengalami perubahan besar dalam struktur 

industri selama 1970-an dan awal 1980-an dengan semakin pentingnya usaha kecil untuk 

pembangunan ekonomi dan proporsi tinggi wirausaha. Fluktuasi besar di dunia ekonomi 

dalam beberapa dekade terakhir telah memiliki konsekuensi penting bagi industri Italia, 

sebagaimana banyak sektor sangat bergantung pada ekspor. Meskipun demikian, Italia telah 

relatif sukses, antara lain karena devaluasi lira dan meremehkan terus-menerus mata uang, 

yang telah membuat produk Italia lebih kompetitif. 

Fungsi kewirausahaan dalam masyarakat 

Untuk sebagian besar, dan dengan beberapa pengecualian, peneliti ekonomi telah 

diabaikan peran fungsi kewirausahaan dalam masyarakat. Model mereka telah terbentuk 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=id&a=St.Gall
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berdasarkan pada perusahaan yang telah ada dan difokuskan pada dunia statis dan, di pasar 

yang sempurna, modal dan tenaga kerja optimal dan dapat menghasilkan output dalam cara 

yang efisien. Pada tahun 1968 William Baumol membuat jelas bahwa, dalam rangka 

keseimbangan pasar, ada tidak ada ruang untuk fungsi kewirausahaan: apa yang diperlukan 

adalah manajemen keputusan rutin berdasarkan rasional perhitungan dalam diketahui kendala 

untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan- dan fungsi manajerial yang sangat berbeda dari 

kewirausahaan. Dengan demikian setiap pendekatan untuk studi ekonomi dalam kerangka 

keseimbangan pasar akan mengabaikan fungsi kewirausahaan di modern kapitalisme 

(Metcalfe, 2004). 

  

Dinamika perkembangan industri 

Di beberapa industri pengetahuan baru yang menghasilkan kegiatan inovatif 

cenderung menjadi agak rutin dan dapat dikelola dalam konteks incumbent hirarkis birokrasi, 

sedangkan di industri lain inovasi cenderung muncul dari pengetahuan yang tidak sifat yang 

rutin dan karena itu ditolak oleh birokrasi hirarkis. Nelson dan musim dingin (1974; 1978; 

1982) menggambarkan ini sebagai dua rezim teknologi yang berbeda: kewirausahaan dan 

routinized. 

Salah satu kesimpulan utama dari studi tentang entri adalah bahwa proses tidak 

berakhir dengan masuknya-dinamika industri tergantung pada apa yang terjadi pada 

perusahaan-perusahaan baru yang mengikuti mereka masuk (Audretsch, 1995). Studi awal 

(misalnya Mansfield, 1962; Audretsch, 1991) menunjukkan bahwa tidak hanya kemungkinan 

pendatang baru hidup cukup rendah tetapi juga bahwa kemungkinan bertahan hidup positif 

berhubungan dengan perusahaan ukuran dan umur. Dalam hal ini, yang telah menjadi dikenal 

sebagai hukum Gibrat's (Gibrat, 1931), atau asumsi bahwa tingkat pertumbuhan identik 

terlepas dari ukuran perusahaan, telah mengalami berbagai tes empiris (Hall, 1987). Ada bukti 

bahwa pertumbuhan perusahaan kecil dan baru negatif berhubungan dengan perusahaan 

ukuran dan umur (Hall, 1987; Wagner, 1992; 1994) sementara pertumbuhan perusahaan yang 

lebih besar independen dari ukuran dan umur. 

 

Aglomerasi dalam ruang 

Minat yang sama dalam sains dan teknologi berorientasi daerah juga dapat dilihat 

antara peneliti UK, misalnya Ray Oakey dan Doreen Massey. Secara umum, aspek regional 

kewirausahaan telah menjadi fokus kepentingan besar antara peneliti UK-beberapa daerah di 

Inggris muncul untuk menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari pembentukan perusahaan 

baru serta dinamika unggul dan pengembangan di daerah kesejahteraan sosial dibandingkan 

dengan daerah lain. Contoh peneliti yang difokuskan pada aspek regional kewirausahaan pada 

tahap awal adalah David Storey serta Graham Gudging dan David Keeble.   
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BAB III 

KINERJA BISNIS 

 

3.1  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. 

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 
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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 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  
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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. 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: 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. 

 

3.3 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 
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dapat ditingkatkan dan menyarankan tindakan yang perlu Anda ambil untuk menerapkan 

perbaikan yang Anda telah mengidentifikasi. Mengapa sangat penting untuk meninjau 

kemajuan bisnis Anda 

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?  

● 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 
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● 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. 

● 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. 

 

2.4 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? 
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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 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? 

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. 
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Memperbarui rencana bisnis Anda asli adalah tempat yang baik untuk memulai. 

Ketika meninjau keuangan Anda, Anda mungkin ingin mempertimbangkan berikut: 

● 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. 

● 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. 

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

bentuk keuangan yang lebih murah yang dapat Anda gunakan? 

● Pertumbuhan - Apakah Anda memiliki rencana untuk menyesuaikan pembiayaan untuk 

mengakomodasi bisnis Anda mengubah kebutuhan dan pertumbuhan Anda? 

● Melakukan analisis pesaing 

● 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. 

● Apa yang perlu Anda ketahui 

● Jenis informasi yang akan benar-benar berguna untuk Anda tergantung pada 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. 
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● 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 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 

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? 
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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 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 
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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. 

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 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. 



43 

 

● organisasi Anda dan orang-orang Anda - Anda struktur, orang perencanaan masalah, pelatihan 

dan pengembang 

             

3.5 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 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). 
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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. 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 
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premise yang jelas akan sejarah transmisi asumsi, sehingga dengan semua itu tumbuh, 

dan tidak lagi cukup. 

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 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 
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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. 

 

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 
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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. 

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 – 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 
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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. 

 

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 



 

49 

 

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

services offered to him today? 

 

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 

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 
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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: 

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 
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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. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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 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. 
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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. 

 

Ringkasan 

Pemasaran dan inovasi adalah dua hasil daerah dengan yang mana penetapan 

tujuan bermula. Keduanya mungkin memerlukan berbagai tujuan daripada satu figur 

target. Keduanya juga membutuhkan keputusan sebelumnya yang berisiko tinggi: 

konsentrasi dan pada dimana pasar berada. Dan kemudian ada kebutuhan untuk sasaran 

sehubungan dengan semua sumber yang tiga yaitu orang, modal, dan sumber daya, dan 

mereka kunci fisik pasokan, pemanfaatan, dan produktivitas. Ada kebutuhan untuk tujuan 

yang berkaitan dengan dimensi sosial dari bisnis, tanggung jawab sosial dan dampak 

sosial. Dalam semua bidang, usaha kecil perlu tujuan yang jelas seperti halnya yang 

besar. Laba dan profitabilitas datang di akhir; mereka adalah kebutuhan kelangsungan 

usaha dan oleh karena itu memerlukan tujuan. Tapi profitabilitas diperlukan juga 

menetapkan batasan pada semua tujuan lainnya. Tujuan harus seimbang-dengan satu 

sama lain, dalam hal kebutuhan yang berbeda dari pendek dan jangka panjang, dan 

terhadap sumber daya yang tersedia. Akhirnya, prioritas tindakan harus diatur. 

 Membuat Masa Depan dari Hari Ini 

Kita hanya tahu dua hal tentang masa depan: 

 Tidak bisa diketahui. 

 Ini akan berbeda dari apa yang ada sekarang dan dari apa yang sekarang kita harapkan. 

Pernyataan ini tidak terlalu baru atau sangat mencolok. Tapi mereka memiliki 

implikasi yang luas. 

1. Setiap usaha untuk tindakan dan komitmen dasar saat ini pada prediksi peristiwa 

masa depan adalah sia-sia. Yang terbaik yang bisa kita berharap untuk lakukan 

adalah untuk mengantisipasi dampak masa depan dari peristiwa yang telah terjadi 

yang tidak dapat ditarik kembali. 
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2. Tapi justru karena masa depan akan menjadi berbeda dan tidak dapat diprediksi, 

adalah mungkin untuk membuat yang tak terduga dan tak terduga terjadi. Untuk 

mencoba untuk membuat masa depan terjadi berisiko; tapi itu adalah aktivitas 

rasional. Dan itu lebih kurang berisiko daripada meluncur bersama pada asumsi 

nyaman bahwa tidak ada yang akan berubah, kurang berisiko daripada mengikuti 

prediksi seperti apa "harus" terjadi atau apa yang "paling mungkin." 

Manajer harus menerima kebutuhan untuk bekerja secara sistematis dalam 

membuat masa depan. Tapi ini tidak berarti manajer dapat bekerja untuk penghapusan 

risiko dan ketidakpastian. Kekuatan itu tidak diberikan kepada manusia biasa. Satu hal 

yang ia dapat coba lakukan adalah untuk menemukan, dan kadang-kadang untuk 

membuat, risiko yang tepat dan untuk mengeksploitasi ketidakpastian. Tujuan dari 

pekerjaan dalam membuat masa depan adalah tidak untuk memutuskan apa yang harus 

dilakukan besok, tapi apa yang harus dilakukan hari ini untuk memiliki hari esok. 

Titik awal adalah kesadaran bahwa ada dua yang berbeda, meskipun saling 

melengkapi, ada dua pendekatan: 

1. Mencari dan memanfaatkan jeda waktu antara munculnya diskontinuitas dalam 

ekonomi dan masyarakat dan dampaknya adalah antisipasi akan masa depan yang 

telah terjadi. 

2. Memaksakan pada, sebelum, masa depan yang belum lahir suatu ide baru yang 

mencoba untuk memberikan arah dan bentuk untuk apa yang akan terjadi di masa 

datang. Yang satu ini mungkin panggilan membuat masa depan terjadi. 

Masa Depan yang Telah Terjadi 

Ada jeda waktu di antara kelompok besar sosial, ekonomi, atau budaya dan 

semua itu memiliki dampak. Kenaikan tajam atau penurunan tajam dalam angka 

kelahiran tidak akan berpengaruh pada ukuran angkatan kerja yang tersedia selama lima 

belas sampai dua puluh tahun. Namun perubahan telah terjadi. Hanya bencana alam – 

yang menghancurkan seperti perang, kelaparan, atau wabah – bisa memberikan dampak 

pada hari esok. 

Ini adalah peluang masa depan yang telah terjadi. Mereka mungkin telah ada oleh 

karena itu disebut potensial. Tapi masa depan yang telah terjadi adalah tidak dalam 

organisasi ini; itu di luar: yaitu perubahan dalam masyarakat, pengetahuan, budaya, 

industri, atau struktur ekonomi. 

Sesuatu yang Telah Terjadi 

Dua pertanyaan tambahan dan terkait adalah pertanyaan: "Apa perkiraan ramalan 

yang umumnya disetujui dengan menegaskan kemungkinan terjadi sepuluh, lima belas, 

dua puluh tahun kemudian?" "Apakah itu benar-benar terjadi sudah?" Kebanyakan orang 

bisa membayangkan hanya apa yang telah mereka lihat. Jika, Oleh karena itu, ramalan 

bertemu dengan penerimaan luas, sangat
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mungkin bahwa hal itu tidak meramalkan masa depan, tetapi pada dasarnya itu adalah imbas dari, 

laporan tentang masa lalu. 

Karena itu, pertanyaan akhir harus: "Apa asumsi kita sendiri tentang masyarakat 

dan ekonomi, pasar dan pelanggan, pengetahuan dan teknologi? Apakah semua itu masih 

berlaku? " 

Mencari masa depan yang telah terjadi dan mengantisipasi adalah dampaknya 

memperkenalkan persepsi baru dalam melihatnya. Kebutuhannya adalah untuk membuat 

diri melihat. Apa yang bisa atau mungkin dilakukan adalah biasanya tidak terlalu sulit 

untuk menemukan. Peluang, dengan kata lain, adalah tidak jauh dan tidak jelas. Polanya 

adalah, bagaimanapun, harus dianalisa pada mulanya. 

Kekuatan dari Ide 

Adalah hal yang sia-sia untuk mencoba menerka apa produk dan proses yang 

diinginkan di masa depan. Tapi hal itu adalah yang memungkinkan untuk mengambil 

keputusan, apakah ide seseorang untuk membuat kenyataan di masa depan, dan untuk 

membangun bisnis yang berbeda pada gagasan tersebut. 

Membuat masa depan terjadi juga berarti menciptakan bisnis yang berbeda. 

Tetapi apa yang membuat masa depan terjadi adalah selalu merupakan perwujudan suatu 

bisnis, dari sebuah ide ekonomi yang berbeda, teknologi yang berbeda, masyarakat yang 

berbeda. Ini tidak perlu menjadi ide besar; tetapi harus menjadi salah satu yang berbeda 

dari norma hari ini. 

Kenyataan bahwa ide kewirausahaan tidak mencakup semua masyarakat atau 

semua pengetahuan tetapi mencakup hanya satu daerah yang sempit membuatnya lebih 

layak. Masyarakat yang memiliki ide mungkin salah terhadap segala sesuatu di masa 

yang akan datang mengenai ekonomi atau masyarakat. Akan tetapi tidak masalah selama 

mereka kurang lebih tepat dengan menghargai fokus bisnis mereka sendiri. Semua yang 

mereka butuhkan untuk menjadi sukses adalah salah satu hal kecil, namun dengan 

pengembangan yang fokus. 

Inovasi kewirausahaan yang besar telah dicapai dengan mengubah proposisi 

teoritis yang ada menjadi bisnis yang efektif. Ide mendasar dari kewirausahaan mungkin 

hanya meniru sesuatu yang bekerja dengan baik di Negara lain atau di industri lain. 

Kreatifitas 

Untuk menjadikan masa depan terjadi adalah suatu keharusan, tidak ada jalan 

lain, yaitu memiliki imajinasi yang kreatif. Hal ini membutuhkan kerja lebih dari seorang 

jenius - dan oleh karena itu dapat diakses dalam beberapa ukuran untuk semua orang. 

Seorang pria dengan imajinasi kreatif akan lebih memiliki ide yang imajinatif, untuk 

dipastikan. 
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Untuk membuat masa depan terjadi seseorang harus bersedia melakukan sesuatu 

yang baru. Seseorang hendaknya bersedia untuk bertanya, "Apa yang kita benar-benar 

inginkan terjadi dan cukup berbeda dari hari ini?". Seseorang harus bersedia untuk 

mengatakan," ini adalah hal yang benar terjadi sebagai masa depan bisnis. Kami akan 

bekerja untuk membuat itu terjadi. " 

Kurangnya "kreativitas," yang nampak begitu besar dalam diskusi ini inovasi, ini 

bukanlah masalah yang sebenarnya. Ada lebih banyak ide dalam organisasi apapun, 

termasuk bisnis, yang demikian itu sangat mungkin untuk dimanfaatkan. Apa yang 

kurang, sebagai suatu peraturan, adalah kesediaan untuk melihat produk melampaui dari 

idea. Produk dan proses hanyalah kendaraan untuk menjadikan ide menjadi efektif. 

Sebuah gagasan harus memenuhi tes yang ketat jika ingin mampu membuat masa 

depan bisnis. 

Gagasan tersebut harus memiliki validitas operasional. Yaitu diwujudkan dengan 

pertanyaan berikut, ―Bisakah kita mengambil tindakan pada ide ini?‖ Atau ―Bisakah kita 

hanya berbicara tentang hal itu?‖, ―Bisakah kita benar-benar melakukan sesuatu segera 

untuk membawa semacam itu untuk masa depan yang ingin kita wujudkan? 

Untuk dapat menghabiskan uang untuk penelitian tidak cukup. Pasti penelitian 

diarahkan menuju realisasi gagasan. Pengetahuan dicari mungkin umum, tetapi 

setidaknya harus cukup jelas bahwa jika tersedia, itu akan menjadi pengetahuan yang 

berlaku. 

Gagasan juga harus memiliki validitas ekonomi. Jika gagasan tersebut bisa 

diletakkan langsung untuk bekerja dipraktekkan, maka harus mampu untuk menghasilkan 

ekonomi. Kita mungkin tidak dapat melakukan apa yang kita inginkan untuk waktu yang 

lama, mungkin tidak pernah. Tetapi jika kita bisa melakukannya saat ini, menghasilkan 

produk, proses, atau jasa akan menemukan pelanggan, pasar, sebuah konsumen akhir; 

harus mampu dijual menguntungkan; harus memenuhi keinginan dan kebutuhan. 

Gagasan juga mungkin bertujuan reformasi sosial. Akan tetapi kecuali suatu 

organisasi dapat dibangun di atasnya, itu bukan ide kewirausahaan valid. Pengujian ide 

bukanlah pengambilan suara atau mendapatkan pujian dari para filsuf. Tetapi ini adalah 

hasil kinerja ekonomi dan hasil ekonomi. Bahkan jika alasan bisnis adalah reformasi 

sosial ketimbang kesuksesan bisnis, maka batu ujiannya adalah keharusan untuk mampu 

dalam berkinerja dan untuk bertahan sebagai sebuah bisnis. 

Akhirnya, ide harus memenuhi uji komitmen pribadi. Apakah kita benar-benar 

percaya ide? Apakah kita benar-benar ingin menjadi seperti orang itu, melakukan 

pekerjaan semacam itu, dan menjalankan sebuah usaha? Untuk membuat kenyataan akan 

masa depan adalah keberanian. Ini menuntut kerja. Tetapi juga menuntut kepercayaan 



 

58 
 

pada hal yang diyakini dan untuk berpegang pada kebijaksanaan bukanlah hal praktis 

otomatis. 

 

Ringkasan 

Dalam sejarah manusia adalah hal yang tidak berguna untuk mencoba 

memprediksi apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Akan tetapi hal yang 

mungkin dilakukan adalah mengambil manfaat dari moment-moment yang besar yang 

sudah terjadi dan tidak dapat ditarik kembali, dan yang akan memilki dampak pada 

prediksi-prediksi pada dekade yang akan datang. Hal ini memungkinkan, dengan kata 

lain adalah untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan diri untuk masa depan dengan 

landasan apa yang terjadi saat ini. 

Faktor dominan yang memiliki dampak bagi organisasi dalam beberapa dekade 

mendatang adalah mengenai demografi. Faktor kunci untuk bisnis tidak akan memiliki 

kelebihan populasi atas apa yang kita miliki menjadi semacam peringatan selama 

bertahun-tahun, akan tetapi kekurangan populasi dari daerah-dareah yang berkembang 

seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa Barat. 

 

Perencanaan Strategis: Ketrampilan Berwirausaha 

Perencanaan adalah bagian dari jawaban atas pernyataan apakah bisnis kita, 

perencanaan juga mengenai apa yang ingin dicapai, dan perencanaan mengenai apa yang 

diinginkan untuk yang akan datang, semua itu harus diintegrasikan. Apakah jangka pendek 

atau jangka panjang adalah kemudian diputuskan dengan jarak waktu dan masa depan dari 

masa depan dari keputusan yang diambil. Segala sesuatu yang direncanakan menjadi 

langsung untuk dikerjakan dan komitmen. Keterampilan yang kita butuhkan adalah bukan 

perencanaan jangka panjang. Ini adalah strategi pengambilan keputusan, atau mungkin 

perencanaan strategis. 

Apa yang Bukan Perencanaan Strategis 

1. Perencanaan strategis bukanlah kotak trik, atau sekumpulan teknik, tetapi ini adalah 

analisa berfikir dan komitmen dari berbagai sumber pada tindakan. Dengan kata lain, 

perencanaan strategis bukanlah sebuah aplikasi dari metode saintifik atas keputusan 

bisnis. Melainkan aplikasi dari pemikiran, analisis, imajinasi, dan keputusan. Ini lebih 

menekankan pada rasa tanggungjawab daripada tehnik. 

2. Perencanaan strategis bukanlah ramalan, hal ini bukanlah mensutradarai masa depan, 

adalah hal yang salah untuk mengartikannya demikian, karena memang masa depan 

selalu sulit untuk diprediksi. Kita bisa kehilangan kepercayaan jika bekerja hanya 

bersandar pada usaha tersebut. 
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3. Perencanaan strategis tidak berurusan dengan keputusan akan masa depan. Ini 

berkaitan dengan masa depan dari keputusan saat ini. Keputusan hanya ada pada masa 

sekarang. Pertanyaan yang dihadapi oleh pembuat keputusan strategis adalah tidak 

tentang apa yang organisasi harus lakukan besok. Adalah, "Apa yang harus kita 

lakukan hari ini untuk menjadi siap untuk besok yang tidak pasti?" Pertanyaannya 

bukan apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi adalah, "Apa dari masa depan yang 

kita harus bangun dalam pemikiran dan perbuatan kita untuk saat ini, apakah rentang 

waktu yang kita harus mempertimbangkan, dan bagaimana kita menggunakan 

informasi ini untuk membuat keputusan yang rasional sekarang?". 

4. Perencanaan strategis bukanlah upaya untuk menghilangkan risiko. Bahkan bukan 

upaya untuk meminimalisir risiko. Sebagaimana upaya yang dapat menyebabkan 

hanya risiko yang tidak rasional dan tidak terbatas pada bencana tertentu. 

 

Kegiatan kinerja ekonomi, menurut definisi, adalah menggunakan sumber daya yang 

ada untuk masa depan, yang mana harapan tersebut sangat tidak pasti. Maka untuk 

mengambil risiko adalah inti dari kegiatan ekonomi. Sebuah prinsip penting ekonomi (UU 

Boehm-Bawerk) membuktikan bahwa alat produksi yang ada akan menghasilkan kinerja 

ekonomi yang lebih besar hanya melalui ketidakpastian yang lebih besar, yaitu, melalui 

risiko yang lebih besar. 

 

Apakah yang Dimaksud Rencana Strategis 

Rencana Strategis adalah proses dalam membuat keputusan mengenai risiko yang 

ada saat ini secara berkelanjutan, yaitu dengan mengambil keputusan yang sistematis 

berdasarkan atas pengetahuan yang luas mengenai masa depannya, pengorganisasian 

secara sistematis adalah upaya yang diperlukan dalam menjalankan keputusan tersebut, 

dan pengukuran hasil dari keputusan itu, terhadap harapan dalam organisasi, dengan 

umpan balik yang sistematis.  

Melepaskan Masa Lalu 

Rencana yang menyediakan hanya untuk melakukan hal-hal tambahan dan baru 

tanpa ketentuan untuk melepaskan dari yang lama dan tidak berkembang adalah tidak 

mungkin untuk memiliki hasil. Demikian itu akan menjadi rencana yang tetap dan tidak 

pernah menjadi kenyataan. Namun menyingkirkan hal-hal yang lalu adalah keputusan 

yang sebagian besar merupakan rencana jangka panjang dalam bisnis (dan bahkan lebih 

dalam pemerintahan) yang tidak pernah menangani - yang mungkin menjadi alasan utama 

untuk kesia-siaan mereka. 
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Apakah Hal Baru Yang Harus Dilakukan, Kapan? 

Ringkasnya adalah: Apa yang penting dalam perencanaan strategis 

adalah: Pertama, tindakan yang sistematis dan bertujuan atas sasaran yang akan 

dilakukan. Kedua, perencanaan dimulai dengan melepaskan atas apa yang lalu dan 

pengabaian  yang direncanakan sebagai bagian dari upaya sistematis untuk 

mencapai besok. Ketiga, bahwa kita mencari cara-cara baru dan berbeda untuk mencapai 

tujuan daripada percaya bahwa melakukan lebih dari yang sama akan cukup.  Dan  yang  

Keempat,  bahwa  kita  berpikir  melalui  dimensi  waktu  dan bertanya, "Kapan kita harus 

mulai bekerja untuk mendapatkan hasil ketika kita membutuhkan semua itu?". 

 

Semuanya Diturunkan Dalam Kerja 

Manajer tidak bisa memutuskan apakah dia ingin membuat keputusan 

pengambilan risiko, dengan mengambil keputusan akan masa yang akan datang; atau 

membuat keputusan tersebut mendefinisikan peran manajer. Semua yang berada dalam 

kekuasaan seorang manajer adalah untuk memutuskan apakah dia ingin membuat mereka 

bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab, dengan kesempatan rasional efektivitas 

dan keberhasilan, atau sebagai jadi melawan segala rintangan. Dan kedua hal tersebut 

karena proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah sebuah proses rasional dan 

karena efektivitas dari keputusan kewirausahaan tergantung pada pemahaman dan 

sukarela usaha orang lain, pendekatan akan lebih bertanggung jawab dan lebih mungkin 

untuk menjadi efektif jika rasional, terorganisir, dan berdasarkan pengetahuan, bukan 

nubuat. Hasil akhirnya, bagaimanapun, adalah bukan pengetahuan tetapi strategi. 

Tujuannya adalah tindakan sekarang juga (The aim is to act now). Perencanaan 

strategis tidak serta merta menggantikan fakta untuk penghakiman, tidak menggantikan 

ilmu bagi manajer. Ia bahkan tidak mengurangi pentingnya peran kemampuan manajerial, 

keberanian, pengalaman, intuisi, atau bahkan firasat - seperti biologi ilmiah dan 

kedokteran sistematis belum berkurang pentingnya kualitas ini dalam dokter individu. 

Sebaliknya, organisasi sistematis dari perencanaan pekerjaan dan penyediaan 

pengetahuan untuk memperkuat putusan manajer, kepemimpinan, dan visi. 

Ringkasan 

Perencanaan strategis adalah mempersiapkan bisnis saat ini untuk masa depan. 

Yaitu bertanya, Apa yang harus bisnis kita menjadi? Pertanyaan yang lain, Apa yang 

harus kita lakukan hari ini untuk layak pada masa depan? Perencanaan strategis 

memerlukan keputusan pengambilan risiko. Hal ini membutuhkan proses yang 

terorganisasi meninggalkan hal-hal yang telah lalu. Hal ini membutuhkan bahwa 

pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan yang diinginkan di masa depan 
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menjadi jelas dan jelas ditetapkan. Tujuan perencanaan strategis adalah tindakan 

sekarang. 
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BAB IV 

INDUSTRI KREATIF 

 

4.1 Apa itu Ekonomi kreatif?  

Beberapa refleksi pada kasus Eropa 

1. Di Eropa telah ada literatur akademis substansial yang membahas ekonomi kreatif. Sementara 

sebagian besar terdiri baik advokasi atau aplikasi dari serangkaian ide-ide yang semakin 

ortodoks, ada juga tanggapan kritis berkembang. 

2. Di Eropa telah ada literatur yang membahas ekonomi kreatif dan tersedia dalam  beberapa 

bahasa, meskipun Bahasa Inggris masih mendominasi sangat banyak-yang memberi kesaksian 

tentang globalisasi ide-ide yang bersangkutan. Terbang telah mengidentifikasi sejumlah 

kebijakan vari semut di hari diskusi tentang industri kreatif. 

3. Hal-hal yang muncul di Uni Eropa (UE), pendekatan yang khas juga telah diambil di Asia 

Tenggara, Cina dan Australasia. Karena terdapat ulasan yang komprehensif dari literatur ini, itu 

akan otiose untuk mengulangi menyeluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh orang lain. 

4. Pembatasan diri untuk keseluruhan komentar singkat pada keadaan sekarang bermain sebelum 

mempertimbangkan kasus di titik, Uni Eropa, yang menggambarkan pendapat saya tengah – 

bahwa ketika ekonomi kreatif frame argumen ini bentuk bagaimana kita mungkin berpikir 

tentang nilai  budaya. 

Penciptaan, dan kekayaan intelektual (IP) sebagai linchpins pendekatan, DCMS Ruangan Khusus 

13 sektor sebagai 'industri kreatif'. Sekarang, dua dekade kemudian, strategi agregasi diskrit sektor 

dan dengan demikian menciptakan sebuah objek kebijakan berbeda telah menjadi cukup biasa di 

banyak negara. Itu adalah tepatnya pendekatan ini yang telah diambil, bahkan jika sektor Ruangan 

Khusus dan deskripsi mereka telah bervariasi dari tempat ke tempat. Dalam kasus Inggris, adalah 

'industri' diidentifikasi sebagai kreatif: iklan, arsitektur, seni dan pasar barang antik, kerajinan, Desain, 

desain fashion, film, rekreasi interaktif perangkat lunak, musik, seni pertunjukan, penerbitan, 

perangkat lunak dan televisi dan radio. 

Ada berbagai modifikasi dan penyempurnaan ide-ide ini di dalam pemerintah maupun di dalam 

sastra yang dihasilkan oleh kebijakan masyarakat. Yang mengatakan, hal ini tampaknya menjadi hal 

sederhana yang  hanya diuraikan yang telah paling mudah direproduksi dan ditangkap. 

Dalam diskusi akademik yang kritis saat ini, industri kreatif sering memiliki  kontras terutama 

dalam 'industri budaya', yang telah digambarkan 'terutama terlibat dalam produksi massal, sirkulasi 

dan konsumsi simbolis teks'. 

Gagasan tentang industri budaya sebelumnya pada berbagai sirkulasi, memiliki telah diajukan 

oleh ekonom politik Marxis di tahun 1980an sebagai alat untuk menganalisa komposisi dan cara kerja 

bidang budaya. Kebijakan industri budaya juga diprakarsai oleh pemerintah sayap kiri di tingkat 
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nasional dan lokal untuk memanfaatkan ameliorative proyek politik yang ditujukan untuk melawan de 

industrialisasi atau sinyal impor baru kekuatan produksi, distribusi dan pertukaran dalam 'informasi 

masyarakat'. Upaya untuk merebut kembali tanah ini sebelumnya di bawah jalan. Pendukung berusaha 

untuk menyatakan kasus perubahan terminologi yang juga dimaksudkan untuk sinyal visi alternatif 

masyarakat dan masyarakat baik. 

Pandangan dominan dalam industri kreatif, kemudian, telah menekankan ekonomisasi pada 

budaya, dan juga semakin bagaimana ini saling berhubungan dengan informasi atau ekonomi digital. 

Pendekatan ini telah menekankan tradability, eksploitasi, dan komodifikasi budaya. Hal ini 

memancing perdebatkan, dalam kerangka budaya semacam ini, dikandung pertama dan terutama 

sebagai sumber daya untuk dieksploitasi. Maka berikut ini adalah teka-teki bagaimana budaya 

berkaitan dengan industri kreatif, seperti ini biasanya telah didefinisikan sebagai berbeda. Masalah ini 

telah disebabkan banyak definisi gerak kaki mewah. Strategi konseptual umum telah menghasilkan 

daftar atau visualisasi dari apa yang ditunjuk 'inti' kegiatan budaya dan kemudian untuk 

mengidentifikasi mereka yang dipandang sebagai turunan atau mode sekunder eksploitasi konten 

budaya. 

Dalam hal yang berikut menunjukkan bagaimana pendekatan ini pemikiran ekonomi kreatif dan 

budaya kebijakan berpotongan dalam praktek. Tentu saja, analisis semacam ini dapat dan telah 

dilakukan di tingkat negara. 

Namun, dengan kontras Uni Eropa adalah sangat menarik untuk diperbincangkan seperti kasus 

yang mucul pada Nexus karena nexus kelembagaan yang harus menyeimbangkan strategi nasional 28 

negara anggota-masing-masing dengan kebijakan budaya sendiri-dengan Uni sendiri terus 

mengembangkan proyek supranasional, namun dilemahkan yang mungkin saat ini menulis. 

Mengingat perbedaan keadaan tradisi, Lapangan lebih lanjut diskursif negosiasi adalah bermain di 

dalam Uni Eropa mengenai pentingnya diberikan kepada konsepsi budaya per se dibandingkan 

dengan orang-orang ekonomi kreatif 

1. Kasus Uni Eropa 

Hanya pada tahun 1992 tentang Pengesahan Perjanjian di Uni Eropa (TEU) di Maastricht 

tidak 'budaya' muncul sebagai area formal kompetensi dari Uni Eropa, melengkapi peran diambil 

dalam manajemen nasional, perlindungan dan promosi budaya dan identitas sebagai sub akibat dari  

Negara-negara anggota. Pernyataan lodestar datang dalam Pasal 128 teu, akibat yang dijabarkan 

dalam peraturan  diwujudkan dalam artikel 151 perjanjian Amsterdam 1997: ' masyarakat akan 

memberikan kontribusi untuk berkembangnya kebudayaan negara-negara anggota, sementara 

menghormati keragaman mereka nasional dan regional dan pada saat yang sama yang membawa 

bersama budaya warisan kedepan. 

Ini adalah pernyataan yang jelas mengenai 'Bhinneka Tunggal Ika‖ milik Inodnesia yang 

selalu  rutin dipanggil dalam diskusi kebijakan pada budaya Uni Eropa . Pemerintahan multi-level, 
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Uni Eropa adalah situs kompromi politik, dan dalam bidang budaya (seperti di tempat lain) kekuasaan 

anak perusahaan anggota Serikat membatasi tindakan-tindakan yang dapat ditempuh, serta jangkauan 

 

Konsep-konsep Eropa 

Arrogation budaya kompetensi dipandang sebagai 'sayap politik nation-building di tingkat Eropa' 

Ini menggambarkan salah satu jenis dorongan politik yang tampaknya lelah. Instrumentalism ekonomi 

daripada strategi berorientasi identitas yang saat ini berlaku. Dari awal Uni Eropa asumsi kompetensi 

budaya eksplisit, pemandangan telah berfluktuasi mengenai bagaimana budaya dan ekonomi harus 

saling berhubungan. Mengejar 'tunggal pasar' pertimbangan-gerakan gratis barang dan pekerja-, 

penyediaan layanan gratis, dan pergerakan modal telah dalam ketegangan dengan kebutuhan untuk 

mengakui dan menghormati keragaman sosial-budaya benar-benar ada. 

Saat ini, 'Kreatif Eropa' adalah kerangka dibangun di bidang kebijakan Uni Eropa budaya antara 

2014 dan 2020. Ini adalah label pragmatis untuk dua aliran aktivitas disimpan cukup berbeda hingga 

2014 – program budaya dan program-program audiovisual. Europe kreatif telah bergabung dengan 

daftar yang berkembang kreatif lokal di seluruh dunia. Label dangkal kreativitas telah mengesahkan 

adopsi tren tampaknya ineluctable. Karya-karya akademis yang memperlakukan audiovisual 

kebijakan sebagai varian dari kebijakan budaya yang lebih luas masih cenderung menjadi langka. 

 

Audiovisual perdagangan adalah arena kebijakan budaya EU kunci. 

Dalam era digital, seperti perubahan radikal dalam komunikasi cepat membentuk kembali 

produksi, distribusi dan konsumsi isi budaya, mendirikan kerangka kebijakan menjadi reframed 

sehingga ' apa yang sebelumnya dikenal sebagai sektor audiovisual sekarang dipahami sebagai bagian 

dari industri kreatif dan digital global' 

Beberapa aktivitas budaya utama yang dilakukan oleh Uni Eropa diuraikan. Berikutnya, kunci 

aspek kebijakan audiovisual dan relevansinya untuk perdagangan internasional yang dibahas. Tema 

ini merangkum sangat baik bagaimana Uni Eropa menavigasi di antara budaya dan ekonomi dan 

menghubungkan langsung ke kebijakan utama saat ini, penciptaan pasar tunggal Digital.  

Akhirnya, EU's 'budaya dan kreatif industri' kebijakan (CCIs) dianggap, menggarisbawahi prevalensi 

hadir konsepsi economistic dan berorientasi pasar budaya. 

 

Asal Mula Kreatif 

Budaya konseptualisasi ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, dua lintasan khas penelitian 

telah berkumpul di budaya ekonomi regional-satu terfokus pada tempat dan yang lain pada industri. 

Dua awal Amerika berfokus pada tempat usaha, studi tim ilmuwan regional Harvey Perloff di Los 

Angeles, The Arts dalam kehidupan ekonomi kota (Perloff dan kelompok inovasi perkotaan, 1979) 

dan belajar sendiri (1979) dan The New York-New Jersey Port Authority RTS sebagai sebuah 

industri: mereka ekonomi penting untuk New York-New Jersey wilayah Metropolitan (1983) pertama 
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bekerja antarmuka budaya/perkotaan. Di Eropa, sarjana, perencana dan politisi mulai mendukung 

pengembangan ruang budaya dan kegiatan sebagai cara untuk merevitalisasi deindustrializing tengah 

kota, menulis tentang visi dan praktek untuk "the kreatif city" (Bianchini, Fisher, Montgomery, & 

Worpole, 1988; Landry, 2003; Landry, Bianchini, Ebert, Gnad, & Kunzman, 1996). Amerika inisiatif 

untuk kreatif kota dan daerah diikuti (misalnya, Pusat untuk sebuah masa depan perkotaan, 2005; MT. 

Auburn Associates, 2000, 2005).  

Kedua, awal tahun 1990-an, Inggris dan Amerika sosiolog, ahli geografi dan ekonom mulai 

menjelajahi industri budaya, seperangkat sektor yang membelah manufaktur dan industri jasa, sebagai 

fenomena unik dan berkembang dalam regional dan Ekonomi Nasional (Chartrand, 2000; 

Hesmondhalgh, 2002; O'Brien dan Feist, 1997;  Kekuasaan, 2002; Kekuatan dan Scott, 2004; Pratt, 

1997, 2004; Vogel, 2001;). Ini dua aliran dibawa bersama-sama dengan cara novel oleh Florida 

(2002) dan Scott (1997, 2003) dalam pekerjaan mereka di "the creative class" dan "the budaya 

ekonomi kota, " masing-masing. Dalam aliran lain kerja, beberapa peneliti mengusulkan bahwa 

perekonomian budaya diukur oleh pendudukan serta industri (Markusen & raja, 2003; Markusen & 

Schrock, 2006). Dalam dunia akademis dan kebijakan, pekerjaan ini memperluas jangkauan dari 

permintaan luar tunggal fokus pada seni nirlaba (misalnya, abu-abu dan Heilbrun, 2000);  

Heilbrun dan abu-abu, 1993) dari awal, konsep dan langkah-langkah apa yang merupakan 

ekonomi kreatif, kota kreatif, kreatif kelas, budaya industri, dan tenaga kerja budaya memiliki 

diperebutkan. Beberapa kritik dari account Florida kelas kreatif dan distribusi spasial yang telah 

ditulis (Lang & Danielsen, 2005; Markusen, 2006; Mematuk, 2005; Stern & Seifert, 2007). Konsep 

industri budaya telah mengalami pengawasan yang sama. Satu peneliti merefleksikan keadaan seni 

menulis, "In umum, telah sangat sulit untuk mencapai konsensus mengenai apa yang seharusnya 

menjadi batas-batas tepat industri kreatif dan banyak tetap skeptis mengenai apakah terdapat 

klasifikasi industri untuk menyediakan informasi yang cukup benar dalam mengidentifikasi usaha 

kreatif  "(Tepper, 2002, mukasurat 163). Catatan lain: "In utama, perselisihan Statistik di sekitar 

sektor budaya kerja angka telah paling mencerahkan, sering absurd dan tentu aspek yang paling 

membosankan dari perdebatan di sekitar budaya dan economy" (O'Connor, 2002). Ini adalah 

tantangan ini yang kita ambil dalam artikel ini. Di bagian pertama, kita menangani konseptualisasi 

dari ekonomi budaya, diikuti oleh account tiga hari percobaan perintis di operationalizing alternatif 

definisi dengan sumber data yang berbeda.  

Definisi kabur tentang  ekonomi dan budaya dalam kajian umum, objek pengguna dengan tulisan 

di kota kreatif dan sektor budaya sering berasal dari rasa bahwa beberapa arti mendukung penggunaan 

rubrik ini dalam konteks yang berbeda dan empiris account.  Pengguna tidak benar-benar "know 

ketika mereka melihatnya, " fungsi kedua elastisitas penulis conceptualizations dan kurangnya 

transparansi dalam data yang digunakan untuk dokumen itu (Markusen, 2003). Sering kali, peneliti 

menggunakan kategori ini tidak jelas apa setiap meliputi atau terang tentang data keterbatasan. Lebih 

buruk lagi, mereka sering tidak sangat imajinatif atau pengetahuan tentang persyaratan dan data yang 
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mereka gunakan. Contoh sederhana adalah Florida (2002) definisi kelas kreatif, yang mencakup besar 

kategori pekerjaan yang kental yang ditetapkan oleh badan-badan pemerintah yang menciptakan 

mereka, sebagian besar berdasarkan pencapaian pendidikan dan kredensial. Jadi dalam penggunaan 

Florida, kelas kreatif bermuara pada mereka yang telah menerima pendidikan tinggi, apakah mereka 

benar-benar melakukan kerja kreatif dan mengecualikan semua pekerja kreatif tanpa derajat 

(Markusen, 2006; Stern & Seifert, 2007). Karena definisi ini kasar dan politis menjijikkan, kami tidak 

menggunakan istilah kelas kreatif dalam pekerjaan kami.  

Pada bagian ini, kita membahas dua dimensi dari ekonomi kreatif yang paling sering 

digunakan untuk mengukur kerja di tingkat daerah: industri budaya dan budaya pekerjaan. Industri 

budaya terdiri dari pendirian tersebut  untuk keuntungan, nirlaba, dan publik  yang menghasilkan 

budaya barang dan jasa. Definisi konseptual terbaik industri budaya yang ditawarkan oleh sosiolog 

Hesmondhalgh (2002), yang menggunakan Williams (1981) gagasan "the menandakan system" 

melalui yang tatanan sosial dikomunikasikan, direproduksi, mengalami dan mengeksplorasi (ms. 11). 

Industri budaya, kemudian, secara langsung terlibat dalam produksi arti sosial dalam bentuk teks dan 

simbol. Dalam Hesmondhalgh's view, industri budaya "include televisi, radio, bioskop, Surat Kabar, 

majalah dan buku penerbitan, rekaman musik dan penerbitan industri, iklan, dan kesenian. Ini adalah 

semua kegiatan yang tujuan utama adalah untuk berkomunikasi dengan penonton, untuk membuat 

texts "(hal 12). Ia memperlakukan kegiatan lain sebagai "peripheral" karena tidak menggunakan 

metode industri, termasuk teater dan pembuatan dan menjual karya seni seperti lukisan dan patung. 

Diskusi termasuk sebuah kisah menarik tentang mengapa Mobil, perangkat lunak, elektronik, 

hardware industri budaya, dan olahraga kasus batas.  

Perdebatan yang kurang  telah berlangsung selama apa yang harus merupakan budaya 

pekerjaan, tetapi berbagai peneliti menggunakan definisi yang lebih luas, sebagai kita menceritakan di 

bagian akhir. Untuk sebagian besar, kita tidak conflate "creative economy" dengan budaya ekonomi 

dalam pekerjaan kita karena orang lain yang menggunakan istilah ini, termasuk Florida, termasuk 

sektor ilmu pengetahuan, teknik, komputasi, dan pendidikan di bekas, yang kita tidak.  

Kriteria untuk dimasukkan dalam perekonomian budaya definisi yang digunakan untuk 

industri dan pekerjaan yang dibentuk oleh tiga realitas yang bersaing. Pertama, peneliti berusaha 

untuk definisi konseptual dipertahannkan budaya yang jelas berbeda dari domain lain dalam 

perekonomian. Kedua, setiap upaya penelitian memiliki konstituen tertentu dan arena kebijakan dalam 

pikiran. Komitmen terhadap kebijakan relevansi sering bentuk definisi yang dipilih. Sumber data 

ketiga, tersedia, meskipun beberapa dan relatif tinggi kualitas, sering putus asa dikumpulkan oleh 

industri, dengan pekerjaan, dan wilayah dalam cara-cara yang bertentangan dengan pendekatan 

konseptual dan kebijakan kebutuhan. 

Dalam proyek-proyek kami, kami secara terpisah berjuang untuk menyeimbangkan tuntutan 

kekuatan tiga ini. Masing-masing benda kerja di bawah ini, kami menjelaskan asal-usul penelitian dan 

bagaimana setiap proyek dikandung dengan konsep-konsep tertentu, sumber data, konstituen dan 
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arena kebijakan dalam pikiran. Kesimpulan kami adalah bahwa satu set bersarang definisi untuk 

industri budaya dan budaya pekerjaan mungkin. Dua dari proyek-proyek yang meninjau menawarkan 

inti dan definisi perifer atau diperluas ekonomi budaya, dioperasionalkan dengan set data yang 

berbeda.  

Batas-batas ekonomi budaya terus menjadi kabur dan sedang subyek perdebatan yang hidup. 

Untuk kelompok yang Hesmondhalgh (2002), Pratt (1997), Power (2002), Scott (1997, 2003) dan 

lainnya biasanya termasuk dalam definisi mereka, tambahan berikut telah diusulkan.  

Agama. Pendirian keagamaan yang jelas pembuat dan disseminators teks dan simbol. Mereka 

menyediakan ruang dan pengalaman di mana orang yang terlibat dalam ekspresi budaya dan 

pertukaran, mereka menghasilkan dan melaksanakan acara-acara kebudayaan, dan mereka berbagi 

bentuk organisasi nirlaba dengan banyak seni pertunjukan. Tidak peneliti kecuali Chartrand (2000) 

termasuk sektor keagamaan dalam definisi industri budaya, dan tidak akuntansi pekerjaan termasuk 

pendeta, Menteri, Rabi, atau imam sebagai pekerja budaya. Namun sepertiga dari semua musisi di 

Amerika Serikat bekerja untuk organisasi-organisasi keagamaan (Markusen dan Schrock, 2006). 

Amerika untuk seni melakukan sebuah proyek, kemitraan untuk tempat-tempat suci, untuk 

menjelajahi intersections antara agama dan budaya, dan komponis Amerika Forum kepeloporan iman 

mitra program pada 1990-an dipasangkan komposer dengan gereja-gereja dan Sinagoga sebagai 

tempat terbuka untuk musik baru (Markusen & Johnson, 2006). Agama sebagai sektor budaya 

menimbulkan banyak pertanyaan yang tidak nyaman untuk pendukung peneliti dan seni.  

Olahraga, rekreasi dan hiburan. Industri budaya karya beroperasi dari perspektif supply-side. 

Tapi bagi konsumen, kegiatan budaya seperti teater, film, membaca, dan museum akan bersaing 

dengan olahraga, perjudian, sirkus, dan pilihan rekreasi lainnya sebagai penggunaan pendapatan 

tambahan dan waktu luang mereka. Beberapa penulis (Beyers, 2006; Vogel, 2001) termasuk olahraga 

dan rekreasi dalam definisi industri budaya.  

Olahraga, hiburan, dan seni beruang beberapa kesamaan, semua memerlukan sering-subsidi 

fasilitas seperti Stadion, kasino dan seni pertunjukan kompleks (pelaut, 2003), meskipun mereka 

berbeda dalam kerja karakter dan pengganda efek (Markusen & Schrock, 2006). Hesmondhalgh 

(2002) berpendapat bahwa olahraga kompetitif sedangkan simbol membuat tidak dan budaya teks 

cenderung lebih scripted atau mencetak daripada sport, yang adalah improvisasi dalam satu set aturan 

yang kompetitif. Fakta bahwa baru-baru ini dirumuskan Amerika Utara industri klasifikasi sistem 

(NAICS) kode benjolan seni, hiburan, dan olahraga bersama-sama membuat lebih sulit bagi peneliti 

untuk membedakan seni dari unsur-unsur lain dan menunjukkan bahwa seni dan budaya advokat tidak 

diwakili di meja ketika pemerintah federal telah mempermudah pembentukan kembali kodenya pada 

1990-an.  

Pendidikan: Umum dan seni. Meskipun pendidik menghasilkan dan bekerja dengan teks dan 

simbol, sektor pendidikan tidak termasuk umumnya dalam definisi perekonomian budaya. New 

England dan Amerika untuk proyek-proyek seni, dijelaskan di bawah ini, termasuk independen seni 



 

68 
 

rupa sekolah tetapi tidak seni dan desain kegiatan di perguruan tinggi dan Universitas karena tidak 

mungkin untuk keluar Fakultas Seni dan pendirian dari science, teknik, Kedokteran, hukum, dan 

bisnis. Kasus yang kuat dapat dibuat untuk termasuk seni pendidik sebagai pekerja budaya — 

National Endowment for the Arts Statistik termasuk mereka di masa lalu ketika awal pengkodean 

skema pecah mereka.  

Informasi. Perangkat lunak penerbitan menyediakan kasus lain menantang. Ada kesamaan 

dalam proses produksi antara software dan industri budaya lain, tetapi Hesmondhalgh (2002) 

berpendapat bahwa sebenarnya presentasi produk tidak mengambil bentuk teks, dan penggunaannya 

— terutama untuk melaksanakan tertentu terkomputerisasi tugas -lebih besar daripada dimensi 

estetika. Proyek New England termasuk perangkat lunak dalam pertimbangannya industri budaya 

perifer. Pendukung berteknologi tinggi yang berhasil dalam hari NAICS pengodean ulang dalam 

mengamankan "information industry" pengelompokan, meskipun banyak ahli tetap skeptis koherensi 

gagasan. Namun demikian, klaim bahwa ada industri informasi bersaing, seperti halnya gagasan dari 

sebuah industri hiburan, dengan upaya untuk membedakan industri budaya yang terpisah.  

Sektor pemasok dan distributor. Ketika pemetaan seluruh dampak dari sektor ekonomi 

regional, beberapa peneliti memasukkan seluruh rantai pasokan dalam definisi industri. Ini membantu 

para pembuat kebijakan melihat hubungan antara sektor (hulu) pemasok dan distributor 

(downstream), Semua pekerjaan yang mungkin disebabkan oleh kehadiran industri. Studi perintis 

industri musik di Seattle, misalnya, termasuk pembuat instrumen dan merekam peralatan serta gerai 

ritel yang mana compact disc yang dijual, klub, dan lorong-lorong orkestra yang mana musik live 

dimainkan (Beyers, obligasi, Wenzl, & begitu mmers, 2004). Proyek New England telah dimasukkan 

banyak pemasok sektor ke dalam inti definisi budaya industri, termasuk manufaktur film fotografi, 

pencetakan mesin dan alat musik. Ini juga mencakup kegiatan distribusi dari gerai ritel yang menjual 

musik, perhiasan, dan buku-buku untuk mereka yang menjual peralatan untuk mengkonsumsi konten 

budaya, seperti radio, TV, sistem stereo, dan mendengarkan perangkat portabel.  

Bahkan dalam industri budaya biasanya disertakan, ada sektor yang menaikkan alis. Iklan, 

misalnya, dapat dianggap terutama informasi dan hanya pasokan industri manufaktur dan Jasa industri 

klien, daripada terutama produsen teks. Mode (yaitu, pakaian) tidak termasuk oleh siapa pun dalam 

industri budaya, meskipun perancang busana sering disertakan sebagai pekerja budaya.  

Hesmondhalgh (2002) berpendapat bahwa pakaian lebih tentang fungsi dari menandakan, tapi 

ini bisa diperdebatkan. Industri percetakan menghasilkan sejumlah besar publikasi relatif rutin dan 

murni informasi seperti direktori, Katalog, manual untuk bisnis dan konsumen, dan buku pelajaran 

bagi siswa. Salah satu sumber kebingungan, kita percaya, adalah bahwa kebanyakan peneliti 

bergantung pada definisi konseptual yang didorong oleh sisi supply oleh para pemimpin seni dan 

industri budaya dan mereka tentang konsep budaya versus sisi permintaan, mana pola konsumsi (dan 

domain yang diperbesar dengan agama, olahraga, rekreasi dan hiburan) lebih dekat sesuai pengertian 

sosiologi teks dan simbol, dan menandakan versus fungsionalitas.  
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Dalam apa yang  dibahasberikut, unsur memasukkan Arena perbatasan ini ke kami definisi 

ekonomi budaya. Belum termasuk salah satu dari mereka akan mengubah ukuran dan karakter dari 

sektor dan mengubah konstituensi budaya kebijakan. Oleh berapa banyak adalah sebuah pertanyaan 

empiris. Selanjutnya, kita mengeksplorasi bagaimana kami tiga proyek yang berbeda telah 

digambarkan perekonomian budaya dan bagaimana kerja perkiraan berbeda sebagai akibatnya. Kami 

memilih Boston sebagai sebuah studi kasus metro karena antara metros US dengan kecerdasan lokasi 

relatif tinggi untuk kegiatan budaya, terlepas dari metrik yang digunakan, tetapi bukan merupakan 

salah satu metros super budaya: Los Angeles, New York, dan San Francisco (Marku sen & Schrock, 

2006). Boston adalah wakil dari metros skala sederhana budaya kaya seperti Seattle, Minneapolis-St. 

Paul, dan Washington, DC yang memiliki kepadatan budaya kerja antara 15% dan 50% di atas rata-

rata nasional.  

Tiga pendekatan penelitian Policy-Driven untuk kreatif peneliti ekonomi Regional bekerja 

sama dengan agenda kebijakan tertentu khususnya daerah telah disesuaikan definisi industri kreatif 

dan kreatif pekerjaan untuk perspektif rekan-rekan mereka kebijakan. Dalam bagian ini, kami 

meninjau tiga seminalis upaya untuk mendefinisikan ekonomi kreatif budaya di tingkat subnasional 

dan memperkirakan ukurannya dalam hal pekerjaan: proyek ekonomi kreatif Federasi New England 

untuk seni (NEFA), industri kreatif Penelitian proyek Amerika untuk seni (AFTA), dan budaya 

pekerjaan proyek dari University of Minnesota proyek pada Regional dan industri ekonomi (PRIE). 

Untuk masing-masing, kami dokumen asal-usul upaya dan kebijakan keprihatinan, definisi kreatif 

yang dikembangkan dan metodologi (termasuk sumber data) digunakan. Kami membandingkan 

perkiraan hasil pekerjaan di ekonomi kreatif, serta mereka yang muncul dari upaya Richard Florida 

dan National Endowment for the Arts.  

Di bidang pembangunan ekonomi, para peneliti telah lama menggunakan industri sebagai 

cara utama untuk membayangkan dan menganalisis ekonomi regional, pendekatan yang memihak 

modal fisik atas modal manusia. Para peneliti telah mulai mengembangkan pendekatan kerja 

komplementer untuk perekonomian daerah, menyelidik "what pekerja do" daripada "what mereka 

make" (Feser, 2003; Markusen, 2004, 2007; Mather, 1999; Thompson & Thompson, 1985, 1993). 

Dalam pendekatan industri, pekerjaan dikonseptualisasikan dan diukur dengan mengalokasikan semua 

pekerjaan di perusahaan kreatif yang dialokasikanlokasi fisik yang sebenarnya produksi dan layanan 

menjadi bersarang industri didefinisikan oleh produk utama.  

Kerja pada daerah industri kemudian dihitung dengan total semua pekerjaan di Semua 

instansi dalam setiap industri. Dalam pendekatan kerja, pekerjaan dibagi menjadi kelompok-

kelompok kerja bersarang berdasarkan keterampilan konten dan proses kerja (Hecker, Pikulinski, & 

Saunders, 2001). Regional creative Ketenagakerjaan sehingga dapat belajar dengan menggunakan 

"stereo vision" dengan industri dan "lenses kerja" dan dibandingkan daerah lainnya (Markusen & 

Schrock, 2007). Dalam apa yang berikut, kita menunjukkan bagaimana setiap proyek tidak sempurna 

mencapai visi ini.  
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Singkatnya, kita menunjukkan bahwa inisiatif ekonomi kreatif New England, dirancang untuk 

mengartikulasikan sifat dan pentingnya sektor budaya di wilayah dan membangun koalisi komersial 

/komunitas nirlaba di sekitar negara dan budaya lokal kebijakan, mempekerjakan definisi yang luas 

ekonomi kreatif namun membatasi itu untuk kegiatan budaya dan bukan ilmu pengetahuan, teknik, 

dan bidang modal manusia yang tinggi lainnya. Mereka selanjutnya membagi menjadi kegiatan inti, 

terdiri dari industri dan pekerjaan yang langsung membuat, menghasilkan, atau pasar produk-produk 

budaya dan memungkinkan perifer kegiatan seperti memproduksi dan memperbaiki peralatan khusus 

untuk ritel budaya output. Proyek New England bergantung pada tabulasi dari sensus ekonomi tahun 

2002 untuk memperkirakan pekerjaan di industri budaya, dan di tabulasi dari 2000 populasi sensus 

umum penggunaan Microdata sampel untuk perkiraan pekerjaan pekerjaan budaya. Sensus ekonomi 

diperbarui setiap lima tahun, dan industri pekerjaan perkiraan yang dibuat setiap tahun di tahun-tahun 

menggunakan County pola bisnis. Demikian pula pembaruan tahunan pekerjaan pekerjaan budaya 

dibuat menggunakan survei populasi saat ini dan survei masyarakat Amerika. Perkiraan mereka lebih 

besar dari perkiraan dua proyek lain, meskipun masih lebih kecil daripada kelas kreatif Florida.  

AFTA mulai menggabungkan proyek industri kreatif untuk menunjukkan pentingnya budaya 

bisnis dan pekerjaan di setiap Kongres, legislatif, dan Dewan Kota Distrik di Amerika Serikat karena 

mereka grup umbrella untuk pendanaan seni dan pendukung kebijakan di tingkat lokal, negara bagian 

dan federal. AFTA's konsepsi industri budaya terbatas kepada mereka dengan konten artistik yang 

substansial dan tidak termasuk beberapa industri yang digunakan dalam studi NEFA. Mereka 

memperkirakan artistik pekerjaan dari data komersil pada bisnis daripada pemerintah data dari segi. 

Menggunakan data Dun & Bradstreet (D & B), mereka memperkirakan kedua jumlah perusahaan 

yang terlibat dalam produksi budaya dan karyawan mereka. Data D & B tersedia pada akhir tahun saat 

ini dan memungkinkan untuk melacak perubahan tahunan, timelier daripada sensus 5 tahun ekonomi 

yang digunakan oleh NEFA dan sensus penduduk berada yang digunakan oleh PRIE. Mereka 

perkiraan pekerjaan industri budaya 2006 Metro Boston adalah 30% di bawah perkiraan NEFA 2002.  

Proyek tersebut pada Regional dan industri ekonomi agenda kebijakan awal adalah untuk 

menantang dan memperluas penggunaan analisis dampak seni, secara luas digunakan untuk melobi 

untuk seni pendanaan tetapi terbatas kepada lembaga-lembaga nirlaba seni yang lebih besar di 

wilayah dan pekerjaan mereka menciptakan f Rom langsung dan terkait pengeluaran oleh pengunjung. 

Pekerjaan mereka menyoroti individu seniman sebagai pekerjaan dan tingkat tinggi wirausaha. PRIE 

mendefinisikan seniman sempit, dekat dengan National Endowment for penggunaan seni, tetapi juga 

trek diperluas seni dan budaya pekerja kategori yang termasuk arsitek, desainer, dan pekerja media. 

PRIE menggunakan sensus populasi umum penggunaan Micro-data seri, sampel 5% rumah tangga 

yang menangkap wiraswasta seniman (jika karya seni adalah pekerjaan utama mereka diukur dengan 

jumlah jam kerja, tidak pendapatan). Angka-angka sensus yang masih meremehkan karena mereka 

tidak termasuk seniman yang bekerja pekerjaan kedua. Sensus hanya tersedia decennially, kelemahan, 

tapi itu izin rinci sosial ekonomi, mobilitas, dan analisis pendapatan untuk unit spasial yang halus.  
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New England inisiatif ekonomi kreatif: New England Yayasan untuk seni baik sebelum Florida 

coining dari rubrik kreatif kelas, sekelompok organisasi dan peneliti di New England meluncurkan 

inisiatif ekonomi kreatif pada tahun 1998 untuk belajar dan advokat untuk perekonomian budaya 

daerah. Bangunan sejarah yang kaya penelitian nirlaba seni di New England (DeNatale & Wassall, 

2006), tujuan mereka adalah untuk menunjukkan bahwa perusahaan kreatif dan individu memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi lokal dan regional, mendorong sektor-sektor lain 

ekonomi dalam unik ways.1 dihasilkan Mt. Auburn Associates (2000) laporan, The inisiatif ekonomi 

kreatif: peranan seni dan budaya di New England daya saing ekonomi, mengidentifikasi tiga 

-orang perusahaan dan individu yang 

langsung maupun tidak langsung menghasilkan produk-produk budaya (komersial dan nirlaba 

keterampilan seni dan budaya tertentu yang mendorong keberhasilan terkemuka industri yang 

mencakup, tetapi tidak terbatas pada, seni dan buda

komunitas kreatif, didefinisikan sebagai wilayah geografis dengan konsentrasi pekerja kreatif, bisnis 

kreatif, dan budaya organisasi . 

Laporan ini dengan diskusi dan analisis "sektor kreatif" di perekonomian daerah telah 

memiliki dua hasil yang penting. Pertama, pendukung untuk peran yang lebih besar dari sektor 

budaya dalam ekonomi telah menggunakan argumen dan data yang ditemukan di dalamnya untuk 

menunjukkan bahwa sektor ini adalah pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah itu. Kedua, 

dengan mendefinisikan Cluster kreatif dan tenaga kerja kreatif, menjadi mungkin untuk menggunakan 

informasi dari sumber-sumber sekunder untuk menilai mereka ukuran dan ruang lingkup. Ini telah 

terbukti berguna untuk perencana dan pendukung. 

Selama dua tahun, New England Yayasan untuk seni (NEFA), dalam konsultasi dengan 

DeNatale dan Wassall dan dengan masukan dari para peneliti regional dan nasional, dipelopori upaya 

untuk menilai dan menyempurnakan definisi operasional dalam tahun 2000 Inisiatif ekonomi kreatif. 

Tujuannya adalah untuk mengedepankan definisi yang dipertahankan dan realistis bahwa sebagian 

dari sektor ekonomi kreatif yang menghasilkan produk-produk budaya dan layanan dan serangkaian 

prinsip metodologi yang dapat diterapkan secara konsisten di New England dan di tempat lain 

mengidentifikasi industri budaya dan tenaga kerja budaya.  

Definisi NEFA baru lebih luas daripada mereka dalam tahun 2000 laporan Mt. Auburn, 

mengidentifikasi setiap kategori dalam masing-masing industri dan pendudukan sistem klasifikasi 

melibatkan produksi budaya barang dan jasa dan lebih lanjut  membedakan kategori tersebut yang 

dapat cukup diharapkan untuk menangkap hanya produksi budaya barang dan jasa. Dengan demikian, 

untuk kedua kelompok industri dan kelompok pendudukan, "inti" dan "pinggiran" didefinisikan; -

industri atau pekerjaan yang langsung membuat, menghasilkan, atau pasar produk-produk budaya 

ditempatkan dalam inti. Industri lain atau pekerjaan di dalam maupun di luar domain budaya 

(misalnya, pendudukan woodworking atau industri perangkat lunak) dianggap perifer dan tidak 
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biasanya akan dihitung sebagai bagian dari industri budaya atau workforce.2 inti komponen terdiri 

dari enam digit 93 NAICS industri (Lihat Lampiran, tabel A1), dan pinggiran meliputi industri 24 

tambahan (tersedia berdasarkan permintaan).  

Proyek NEFA menggunakan sensus ekonomi tahun 2002, yang meminta majikan untuk 

mengidentifikasi pekerjaan oleh sektor industri dipisahkan dan pendudukan dan dengan demikian 

tidak termasuk employers.3 wiraswasta atau sektor publik dengan data ini, definisi NEFA baru 

memperkirakan industri budaya kerja di metro Boston di 101,787 untuk tahun 2002, hanya 4% dari 

total pekerjaan (Tabel 1). Saham agak lebih rendah untuk Massachusetts dan semua New England, 

tetapi semua lebih tinggi dari bangsa. Kepadatan, seperti yang diukur dengan lokasi quotients, berada 

di atas satu, dengan Boston's tertinggi.  

Demikian pula, proyek NEFA mengalokasikan pekerjaan yang merupakan tenaga kerja 

budaya menjadi inti dan pinggiran. Inti didefinisikan sebagai pekerjaan yang mana semua anggota 

cenderung menghasilkan, atau membantu dalam produksi, budaya produk atau jasa. Pekerjaan perifer 

lebih berfokus pada kerja artisanal. New England inti definisi meliputi 31 sensus kerja kategori (Lihat 

Lampiran, tabel A2), sedangkan 18 lain dianggap perifer (tersedia berdasarkan permintaan). Inti 

budaya tenaga kerja (termasuk para penganggur) diperkirakan 72,434 Metro Boston pada tahun 2002, 

hampir 4% dari tenaga kerja, dibandingkan dengan 2,7% secara nasional. Di bawah ini, kita 

membandingkan ini dengan perkiraan ekonomi budaya kerja dari beberapa upaya penelitian lainnya. 

Mendefinisikan industri budaya dengan Data Perusahaan: Amerika untuk seni 1990-an adalah 

periode yang sulit bagi seniman dan seni pendukung. Sengit konservatif serangan pada National 

Endowment for seni mengikuti Robert Mapplethorpe dan Karen Finley kontroversi potong sangat 

National Endowment seni pendanaan, pengurangan dicerminkan dalam anggaran negara seni (Ivey, 

2005; Kreidler, 1996).  

Amerika untuk seni (AFTA), payung Nasional Seni organisasi advokasi, ditemukan bahwa 

salah satu cara untuk melawan memudarnya dukungan publik untuk seni dan budaya untuk membantu 

pemimpin sektor publik dan swasta orang-orang yang mempengaruhi kebijakan, pendanaan, dan 

bentuk pendapat memahami manfaat ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat dengan kehadiran seni 

yang semarak.  

AFTA memprakarsai proyek penelitian industri kreatif (Amerika untuk seni, 2004) yang 

quantifies dan peta seni-sentris bisnis dan Ketenagakerjaan di tingkat lokal, negara bagian, dan tingkat 

nasional, memberikan seni dan pemimpin masyarakat. Proyek adalah konstituen dan kebijakan-

didorong.  

Dalam mendefinisikan industri budaya, AFTA mencakup usaha nirlaba dan nirlaba yang 

terlibat dalam pembuatan atau distribusi seni. Ini mengidentifikasi perusahaan, bukan hanya 

pendirian, dan termasuk industri yang menghasilkan produk-produk budaya (film, TV dan radio 

menunjukkan, novel, rekaman musik, lukisan dan cetakan); menyediakan ruang dan estetika karakter 

untuk konsumsi (arsitektur, desain); dan memperkaya komunitas survei melalui pengalaman 
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langsung, hidup, budaya (Museum, seni publik, kesenian, pendidikan seni). Itu tidak termasuk industri 

seperti perangkat lunak pemrograman dan ilmiah penelitian  kreatif tetapi tidak berfokus pada seni 

dan budaya. Enam kategori luas terdiri dari industri kreatif AFTA's: Museum dan koleksi; Kesenian; 

seni rupa dan fotografi; film, radio, dan TV. Desain dan penerbitan, termasuk iklan; dan sekolah seni 

dan layanan.  

Untuk mengidentifikasi budaya bisnis, AFTA menggunakan data dari D & B yang melacak 

jenis dan jumlah usaha seni-sentris dan mereka employees.4 pekerjaan data dikumpulkan dan 

diidentifikasi oleh perusahaan berdasarkan individu pendirian dikodekan geografis agak daripada oleh 

perusahaan kantor pusat. D & B pembaruan kurang tepat dari data Biro Statistik tenaga kerja (BLS) 

tetapi lebih tepat daripada sensus penduduk atau County pola bisnis. Setiap bisnis juga diberikan kode 

standar industri klasifikasi (SIC). AFTA menggunakan kode SIC delapan digit 643 dalam menetapkan 

industri budaya. D & B's data set termasuk organisasi nirlaba, meskipun AFTA tes menunjukkan 

underrepresentation organisasi nirlaba seni dan seniman individu.  

Untuk bulan Januari 2006, AFTA mengidentifikasi lebih dari 548,000 bisnis seni-sentris 

mempekerjakan 2,9 juta pekerja secara nasional. Ini jumlah 4,3% dari semua bisnis dan 2,2% dari 

seluruh karyawan dalam database D & B. Boston metro adalah rumah bagi 13,777 seni terkait bisnis 

yang mempekerjakan orang-orang 73,003 (Tabel 2). Terdiri dari segi yang lebih kecil, seni visual dan 

fotografi sektor account untuk 34% bisnis seni-sentris tapi hanya 22% seni kerja. Sebaliknya, lebih 

besar skala Museum dan koleksi account untuk 2,6% bisnis tetapi 7,9% kerja. Selama periode 2 tahun 

terakhir, lebih komersial segmen industri budaya-desain dan penerbitan; seni rupa dan fotografi; dan 

film, radio dan TV — telah diposting tingkat pertumbuhan lapangan kerja lebih tinggi dibandingkan 

Museum, seni pertunjukan dan seni sekolah didominasi oleh organisasi nirlaba. Pemetaan setiap 

pendirian ke wilayah metro, AFTA penelitian menunjukkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

BAB V 

PENGRAJIN BUAH 

 

5.1 Apa Itu Kerajinan? 

Hasil Focus Group Discussion subsektor kerajinan mendefinisikan Kerajinan (Kriya) 

merupakan bagian dari seni rupa terapan yang merupakan titik temu antara seni dan desain 

yang bersumber dari warisan tradisi atau ide  kontemporer yang hasilnya dapat berupa karya 

seni,  produk fungsional, benda hias dan dekoratif, serta  dapat dikelompokkan berdasarkan 

material dan eksplorasi alat teknik yang digunakan, dan juga dari tematik produknya. 

Kata kunci dari definisi tersebut adalah: 

1. Seni rupa terapan adalah berupa bentuk gabungan dari berbagai aspek yang melingkupi 

seni, desain, dan kerajinan (kriya). 

2. Warisan tradisi adalah sesuatu yang yang diteruskan dari generasi ke generasi baik   

tertulis maupun (sering kali) lisan. 

3.  Kontemporer adalah memiliki nilai kekinian dan adanya pengaruh modernisasi. 

4. Fungsional adalah memiliki fungsi khusus dan memberikan solusi atas kebutuhan atau  

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. 

5.  Dekoratif adalah memiliki efek dekorasi. 

6.  Material dan eksplorasi alat teknik adalah bahan baku yang digunakan serta teknik  

produksi dari bahan baku yang digunakan tersebut, misalnya: ukiran kayu; pahat logam; 

anyaman bambu, eceng gondok, atau tenun. 

7. Tematik produk adalah jenis produk yang dihasilkan, misalnya: perhiasan, furniture, tekstil, 

produk dekorasi interior, table ware, dan sebagainya. 

Produk kerajinan tangan Indonesia tercipta dari kekayaan yang sangat beragam, 

sebagai hasil dari ratusan keahlian dari suku yang berbeda-beda dari berbagai pulau. Hal ini 

nampak dari berbagai variasi material yang digunakan, teknik, ukuran, dan juga fungsi yang 

yang dapat ditemukan di berbagai sudut Nusantara. Banyak kerajinan tangan yang dibuat 

sebagai buah dari tradisi yang telah ada selama ratusan tahun di sebuah komunitas, ada juga 

kerajinan yang hampir punah. Sehingga bisa dikatakan bahwa keunggulan kerajinan 

Indonesia terletak khususnya pada keindahan yang diturunkan. Hal ini muncul tidak hanya 

dari keahlian dan baiknya hasil kerja perajin, tapi juga kreativitas dan sensitivitas yang telah 

turun dalam penggunaan material, dalam bentuk gaya, warna, tektsur, dan dalam penampilan 

yang beragam dan harmoni dalam ukuran dan bentuk.  

  

5.2 Ekosistem Kerajinan 

Dalam upaya memahami dan mengenal industri ekonomi kreatif, maka pendekatan 

dengan menggunakan pemetaan ekosistem dipilih. Pada pendekatan ini akan memberikan 
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gambaran menyeluruh kondisi ideal dari ekosistem kerajinan. Gambaran menyeluruh ini 

disarikan berdasarkan pada hasil kajian yang sudah dilakukan, dan diharapkan dapat menjadi 

kenyataaan bagi industri  kreatif di Indonesia, khususnya subsektor kerajinan (Bekraf, 2015). 

Ekosistem secara umum merupakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan 

menyeluruh antara  segenap komponen yang saling mempengaruhi. Di dalam ekosistem ini 

terdapat keterkaitan antar komponen yang menggambarkan aktivitas di setiap tahapan kreatif 

dan peran pelaku  utama yang terlibat di dalamnya.  

Adapun komponen-komponen utama dalam peta ekosistem kerajinan adalah: 

1.  Rantai nilai kreatif (creative value chain) 

Dalam rantai nilai kreatif terdapat penggambaran mengenai aktivitas utama, aktivitas 

pendukung, peranan, dan pelaku yang terlibat di dalamnya, serta keluaran dari setiap proses 

tersebut. Hasil akhir dari kegiatan rantai nilai kreatif kerajinan yaitu barang kerajinan dengan 

berbagai material bahan. 

1. Lingkungan pengembangan (nurturance environment) 

Untuk menjaga kelangsungan dan perkembangan proses penciptaan karya kreatif kerajinan, 

maka diperlukan dukungan dari lingkungan pengembangan (nurturance environment) yang 

terdiri dari aktivitas apresiasi dan pendidikan. Kedua komponen tersebut diperlukan untuk 

regenerasi orang-orang kreatif pada industri kerajinan dan memotivasi orang-orang kreatif 

yang ada saat ini untuk terus berkarya dan meningkatkan kualitas karya yang dihasilkannya. 

        3. Pasar (market)  

Bagian ini menggambarkan keluaran rantai nilai kreatif kerajinan yang dinikmati oleh  

masyarakat, baik yang menjadi target pasar maupun masyarakat umum yang bukan menjadi 

target dari produk kerajinan. Selain itu sebuah karya kerajinan akan dilihat juga  oleh 

penikmat seni, kritikus, pedagang barang-barang kerajinan, hingga perusahaan.  

         4. Pengarsipan (archiving) 

Pengarsipan merupakan proses dokumentasi dan penyimpanan karya atau catatan mengenai 

kerajinan tertentu. Idealnya arsip ini dapat diakses dan dimanfaatkan oleh orang-orang kreatif 

kerajinan, wirausahawan, asosiasi, pelaku bisnis, lembaga pendidikan, komunitas, kaum 

intelektual, dan pemerintah sebagai media pembelajaran dan literasi. 

 

5.3 Rantai Nilai Kreatif (Creative Value Chain) 

Rantai nilai kreatif (creative value chain) merupakan kunci utama dalam setiap 

subsektor ekonomi kreatif. Disebut kunci karena pada tahap inilah awal dari proses terjadinya 

penciptaan produk kerajinan yang bernilai bagi berbagai pihak. Tahapan dalam rantai nilai 

subsektor kerajinan terbagi ke dalam empat proses, yaitu kreasi, produksi, distribusi, dan 

promosi. Pada usaha kerajinan di  Indonesia, mayoritas pengrajin akan melakukan semua 

aktivitas dalam rantai nilai-nya secara sendiri. Pada perkembangannya saat ini, ada yang 
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mengatakan bahwa pengrajin ini berlaku  hanya sebagai pelaku di proses produksi dan 

seterusnya. Sedangkan mulai muncul  trend bahwa dibagian kreasi ide, lebih dominan 

dilakukan oleh desainer. Desainer ini pun sekarang semakin banyak berasal dari usaha di luar 

kerajinan tersebut.  

 

5.4 Proses Produksi Kreatif 

Tahap selanjutnya dalam rantai nilai kreatif adalah proses produksi. Pada tahap ini, 

intinya adalah semua aktivitas yang diperlukan untuk mewujudkan produk kerajinan yang 

utuh. Pelaku-pelaku dalam tahapan produksi ini pun terbagi dua, yaitu pelaku utama dan 

pihak-pihak terkait lainnya. Untuk pelaku utama adalah: 

 

1. Pengrajin, yang dimaksudkan sebagai pengrajin disini adalah orang yang pekerjaannya 

membuat barang-barang kerajinan atau orang-orang yang mempunyai keterampilan berkaitan 

dengan kerajinan tertentu. 

2. Sentra kerajinan tradisional, merupakan suatu daerah tertentu yang terdapat banyak 

pengrajin dengan fokus hasil kerajinan tertentu. Misalnya sentra kerajinan gerabah, sentra 

kerajinan batik, dan lain-lain.  

3. Studio workshop kriya/desain, adalah pihak yang akan memberikan dukungan teknis 

kepada pengrajin untuk mewujudkan barang kerajinan sesuai dengan ide dan konsep yang 

telah di tentukan sebelumnya.  

Selain itu, pihak-pihak yang terkait dalam tahap produksi ini adalah: 

1. Pemasok bahan mentah, adalah pihak-pihak yang menguasai atau memiliki akses  langsung 

kepada bahan mentah dari produk kerajinan.  

2. Lembaga pembiayaan, merupakan sebuah institusi yang memiliki usaha menawarkan 

pembiayaan jika dibutuhkan oleh pengrajin untuk melakukan kegiatan produksinya. Lembaga 

ini bermacam-macam bentuknya, dari koperasi hingga sebuah bank.  

3. Penjamin kualitas, adalah pihak yang bertugas memang untuk menjaga standard produksi  

barang kerajinan. Dalam melaksanakan tugasnya, pihak ini akan mengevaluasi barang 

kerajinan dengan ukuran-ukuran tertentu akan sebuah produk berkualitas.  

4. Pekerja asisten pengrajin, merupakan pihak yang memberikan bantuan umum kepada 

pengrajin dalam mewujudkan kreasinya. 

Terdapat empat hal aktivitas berbeda yang dilaksanakan dalan tahap proses produksi 

ini. Pertama adalah tahapan pemilihan dan penentuan bahan. Setelah konsep barang kerajinan 

selesai, maka pengrajin perlu menentukan bahan atau materi apa yang akan digunakan untuk 

mewujudkan  kreasinya. Pemilihan bahan ini tergantung dari konsep barang kerajinan itu 

sendiri, plus tingkat  ketersediaan bahan tersebut di pasaran. Hal ini karena akan menentukan 



 

77 

 

kelancaran proses produksi  keseluruhan. Tahapan kedua, setelah yakin bahwa bahan yang 

dibutuhkan tersedia cukup, maka aktivitas selanjutnya adalah membuat sketsa detail 

spesifikasi dan dimensi produknya. Tahap  ketiga, yaitu bagian produksi mewujudkan dalam 

bentuk barang kerajinan dan juga mengetesnya ke pasar secara terbatas. Harapannya di tahap 

ini, pengrajin akan mendapatkan masukan dari  konsumen, jika seandainya dibutuhkan 

penyesuaian. Dan tahap ke-empat yaitu finalisasi dan pengecekan kualitas. Pada tahap ini 

pelaku kreatif akan memperbaiki produknya (jika diperlukan). serta dengan bantuan penjamin 

kualitas akan mengecek apakah produk kerajinannya sudah memiliki kualitas yang sama 

sesuai harapan dari konsumennya. 

 

5.5 Proses  Distribusi  

Aktivitas di tahap ini adalah usaha dalam rangka menyampaikan produk jadi hingga ke 

tangan konsumen di pasar. Hal ini bisa dilihat pada gambar 2-4. Aktivitas dimulai dengan 

mengemas produk dengan kemasan yang menjaga keutuhan barang kerajinan tersebut. Lalu 

kemudian barang-barang itu dihantarkan hingga mencapai pasar tujuannya. Ada berbagai 

pilihan tempat  untuk menyampaikan barang kerajinan tersebut. Dari toko milik pengrajin 

sendiri, sewa tempat di pasar tradisional, bazaar barang kerajinan, pasar lelang, festival seni, 

hingga toko retail modern yang ada di kota besar atau bahkan juga secara online. 

 

5.6 Proses Promosi 

Aktivitas terakhir dalam rantai nilai kreatif pada subsektor kerajinan adalah proses 

promosi. Di tahap ini pengrajin sebagai pelaku utama akan mengkomunikasikan kepada para 

konsumennya mengenai  barang-barang kerajinan. Aktivitas yang terjadi dalam tahap ini 

dapat dibedakan menjadi 2. Pertama,  pengrajin akan memilih cara mengkomunikasikannya 

melalui pameran dengan tujuan komersial  seperti misalnya pada pameran Inacraft. Atau 

kedua, ia akan memilih untuk mengkomunikasikan barang kerajinannya melalui pameran 

nonkomersial, seperti pada museum, eksebisi seni tahunan. Selain itu, pengrajin akan dapat 

memilih apakah ingin melakukan dua jenis kegiatan promosinya tadi baik di dalam ataupun di 

luar negeri.  

 

5.7 Lingkungan Pengembangan Kreativitas (Nurturance Environment) 

Apresiasi dalam subsektor kerajinan dapat  berupa penghargaan terhadap perajin dan 

karya-nya, serta ulasan di media. Untuk penghargaan bagi karya perajin bisa dimulai dari 

perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Kemudian penghargaan dari konsumen ketika 

membeli sebuah produk kerajinan, serta penghargaan dan pengakuan terhadap perajin yang 

berprestasi baik di pasar dalam negeri ataupun luar negeri juga harus ada. Selain itu, bentuk 
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apresiasi dalam ulasan di media pun bisa semakin luas. Hal ini  terbukti dengan adanya 

ulasan-ulasan di media tradisional dan juga media online (website atau blog).  

 

5.8 Ruang Lingkup Industri Kerajinan 

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan klasifikasi baku 

mengenai  kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI disusun dengan maksud untuk 

menyediakan  satu set kelompok kegiatan ekonomi di Indonesia agar dapat digunakan untuk 

penyeragaman  pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data masing-masing kegiatan 

ekonomi, serta untuk digunakan disaat mempelajari keadaan atau perilaku ekonomi menurut 

masing-masing kegiatan  ekonomi. Dengan penyeragaman tersebut, keterbandingan data 

kegiatan ekonomi antar waktu,  antar wilayah, dan keterbandingan dengan data internasional 

dapat dilakukan. 

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan klasifikasi baku 

mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI disusun dengan maksud untuk 

menyediakan satu set kelompok kegiatan ekonomi di Indonesia agar dapat digunakan untuk 

penyeragaman pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data masing-masing kegiatan 

ekonomi, serta untuk digunakan disaat mempelajari keadaan atau perilaku ekonomi menurut 

masing-masing kegiatan ekonomi. Dengan penyeragaman tersebut, keterbandingan data 

kegiatan ekonomi antar waktu,  antar wilayah, dan keterbandingan dengan data internasional 

dapat dilakukan. 

 

5.9 Peta Industri Kerajinan 

Usaha kreatif kerajinan merupakan bisnis yang berpengaruh kepada pihak yang luas. 

Hal ini terlihat dari peta industri kerajinan di Indonesia. Industri kerajinan mampu 

memberikan pengaruh  baik ke industri hulu dan hilir pada beberapa tahapan penciptaan nilai 

kreatif. Pada peta ini akan dijelaskan gambaran hubungan pelaku industri yang memberikan 

suplai (supply) ke pelaku industri utama (backward linkage), dan juga hubungan pelaku 

industri yang memberikan permintaan (demand) oleh pelaku industri utama (forward linkage). 

Hal bisa dilihat pada gambar 2-11. Kita akan melihat hubungan pelaku industri yang terkait 

untuk setiap rantai nilai yang ada. Dimulai pada proses kreasi, pelaku utama yaitu pengrajin 

dan desainer sepenuhnya melakukan kegiatan menciptakan ide secara independent (tidak 

tergantung pihak luar). Dilanjutkan dengan proses produksi, para pengrajin mendapatkan 

dukungan dari pemasok bahan mentah untuk materi kerajinannya, lalu lembaga pembiayaan 

& koperasi untuk mendukung pendanaan produksinya, kemudian dari perusahaan  BUMN & 

Swasta sebagai mitra pembina atau pendamping, serta para asisten yang membantu pekerja. 

Di sini mereka semua akan berlaku sebagai pemasok (supplier – backward linkage). Bagian 

kedua dalam rantai nilai adalah distribusi dan promosi.  
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Pada proses distribusi, pengrajin akan dibantu oleh perusahaan jasa logistik dan 

transportasi sebagai pemasok untuk jasa menghantarkan barang kerajinan ke saluran 

penjualan/pameran. Setelah itu, pengrajin akan menyebarkan berbagai barang jadi melalui 

pendukungnya seperti pengelola pasar seni, pemilik toko retail, online, serta specialty store 

yang khusus menjual produk kerajinan di tokonya. Selain itu juga ada galeri & hotel-

restaurant sebagai tempat untuk menjual barang-barang kerajinan. Kemudian pada proses 

promosi, pengrajin akan mendapat pasokan modal dana untuk melakukan berbagai kegiatan 

komunikasi, dan juga sarana transaksi atas barang kerajinan. Selain itu, event organizer akan 

memasok pengrajin dalam bentuk bantuan akan keperluan-keperluan pameran di berbagai 

tempat. Terkait dengan proses promosi, pengrajin akan memilih berbagai media (cetak, 

elektronik, dan digital) dan juga tempat-tempat untuk merealisasikan pameran barang 

kerajinannya, seperti galleri ataupun gedung serba guna.  

 

5.10 Ruang Lingkup Industri Kerajinan 

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan klasifikasi baku 

mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI disusun dengan maksud untuk 

menyediakan satu set kelompok kegiatan ekonomi di Indonesia agar dapat digunakan untuk 

penyeragaman  pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data masing-masing kegiatan 

ekonomi, serta untuk digunakan disaat mempelajari keadaan atau perilaku ekonomi menurut 

masing-masing kegiatan ekonomi. Dengan penyeragaman tersebut, keterbandingan data 

kegiatan ekonomi antar waktu, antar wilayah, dan keterbandingan dengan data internasional 

dapat dilakukan. 

Pada kenyataannya, kerajinan di Indonesia telah menjadi sebuah industri yang besar. 

Hal ini  terlihat dengan banyaknya lapangan usaha yang merupakan bagian dari kelompok 

industri kerajinan yaitu: 

1. Industri Batik yang mencakup usaha pembatikan dengan proses malam (lilin) baik yang 

dilakukan dengan tulis, cap, maupun kombinasi antara cap dengan tulis; 

2. Industri Permadani yang mencakup usaha pembuatan permadani dan sejenisnya, yang 

terbuat dari serat, baik serat alam, sintetis, maupun serat campuran, baik yang dikerjakan 

dengan proses tenun (woven), tufting, braiding, flocking, dan needlepunching;  

3. Industri Bordir/Sulaman yang mencakup usaha bordir/sulaman, baik yang dikerjakan 

dengan tangan maupun dengan mesin, seperti: kain sulaman,pakaian jadi/barang jadi sulaman, 

dan badge. 

4. Industri Kain Rajut yang mencakup usaha pembuatan kain yang dibuat dengan cara  

rajut atau pun renda; 
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5. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk keperluan lainnya yang mencakup  usaha 

pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan seperti: jok, dan kerajinan tatah sungging  

(hiasan, wayang, dan kap lampu); 

6. Industri Anyam-anyaman dari Rotan dan Bambu yang mencakup usaha pembuatan  

macam-macam tikar, webbing, lampit, tas, topi, tampah, kukusan, bakul kipas, tatakan, 

bilik/gedek dan sejenisnya yang bahan utamanya dari rotan atau bambu; 

7. Industri Anyam-anyaman dari Tanaman, Selain Rotan dan Bambu yang mencakup usaha 

pembuatan tikar, keset, tas, topi, tatakan, dan kerajinan tangan lainnya yang bahan utamanya 

dari pandan, mendong, serat, rumput, dan sejenisnya;Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari 

Kayu kecuali Mebeller yang mencakup usaha pembuatan macam-macam barang kerajinan 

dan ukir-ukiran dari kayu, seperti: relief, topeng patung, wayang, vas bunga, pigura, dan kap 

lampu; Ekosistem dan Ruang Lingkup Industri Subsektor Kerajinan Indonesia utamanya dari 

pandan, mendong, serat, rumput, dan sejenisnya;Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu 

kecuali Mebeller yang mencakup usaha pembuatan macam-macam barang kerajinan dan ukir-

ukiran dari kayu, seperti: relief, topeng patung, wayang, vas bunga, pigura, dan kap lampu; 

Proses Pembuatan Kerajinan Ukiran Kayu 

8. Industri Alat-alat Dapur dari Kayu, Rotan, dan Bambu yang mencakup usaha pembuatan 

alat-alat dapur yang bahan utamanya kayu, bambu dan rotan, seperti: rak piring, rak bumbu 

masak, parutan, alu, lesung, talenan, cobek, dan sejenisnya; 

9. Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus yang tidak diklasifikasikan di tempat lain yang  

mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kayu, rotan, dan gabus, yang belum tercakup 

sebelumnya. Barang-barang dari kayu misalnya: alat tenun, peti mati, pajangan dari rotan, 

ayunan bayi dari rotan, kuda-kudaan dari rotan. 

10. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Gelas yang mencakup usaha 

pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari gelas, seperti cangkir, piring,  

mangkuk, teko, stoples, asbak, dan botol susu bayi; barang-barang pajangan dari gelas, 

seperti: patung, vas, lampu kristal, semprong lampu tekan dan semprong lampu tempel; 

11. Industri barang-barang lainnya dari gelas yang mencakup usaha pembuatan macam-

macam barang dari gelas seperti: tasbih, rosario, manik gelas, gelas enamel, dan aquarium, 

serta bahan bangunan dari gelas seperti: bata, ubin, dan genteng; 

12. Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselin yang mencakup pembuatan macam-

macam perlengkapan rumah tangga dari porselen, seperti: piring, tatakan, cangkir, mangkuk, 

teko, sendok, dan asbak, serta usaha pembuatan barang pajangan dari porselen seperti: 

patung, tempat bunga, kotak rokok, dan guci; 
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13. Industri barang-barang dari Tanah Liat yang mencakup usaha pembuatan barang dari 

tanah liat/keramik untuk perlengkapan rumah tangga, pajangan/hiasan, dan sejenisnya, 

seperti: piring, cangkir, mangkuk, kendi, teko, periuk, tempayan, patung, vas bunga, tempat 

piring, sigaret, dan celengan; 

14. Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik selain Batu Bata dan Genteng yang 

mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik seperti: kloset, ubin, dan lubang 

angin; 

15. Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan 

yang mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer/granit untuk keperluan 

rumah tangga dan pajangan, seperti: daun meja, ornamen, dan patung; 

16. Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan yang mencakup  

pembuatan macam-macam barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan. 

Seperti: lumpang, cobek, batu pipisan, batu asah, batu lempengan, batu pecah-pecahan, abu 

batu, dan kubus mozaik; 

17. Jasa Industri untuk Bahan Berbagai Pekerjaan Khusus terhadap Logam dan Barang-

barang dari Logam yang mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, 

pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan, dan berbagai 

pekerjaan  khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam; 

18. Industri Furnitur dari Kayu yang mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk  

rumah tangga dan kantor seperti: meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, 

penyekat ruangan, dan sejenisnya; 

19. Industri Furnitur dari Rotan, dan/atau Bambu yang mencakup pembuatan furnitur  

dengan bahan utamanya dari rotan dan/atau bambu seperti: meja, kursi, bangku, tempat tidur, 

lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya; 

20. Industri Furnitur dari Logam yang mencakup pembuatan furnitur untuk rumah tangga dan 

kantor yang bahan utamanya dari logam seperti: meja, kursi, rak, springbed, dan sejenisnya; 

21. Industri Furnitur yang mencakup pembuatan furnitur yang bahan utamanya bukan kayu, 

rotan, bambu, logam, plastik, dan bukan barang imitasi, seperti: kasur, bantal, dan guling dari 

kapuk, dakron, dan sejenisnya; 

22. Industri Permata yang mencakup usaha pemotongan pengesahan, dan penghalusan batu 

berharga atau permata dan sejenisnya seperti berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji, dan 

intan tiruan. 
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23. Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia yang  

mencakup usaha pembuatan barang-barang, perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia 

(emas, platina, dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti: cincin, kalung, gelang, giwang, 

bross, ikat pinggang, dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya; 

24. Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia 

yang mencakup usaha pembuatan perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia selain 

untuk keperluan pribadi, seperti: peralatan makan dan minum, barang hiasan untuk rumah 

tangga, piala, medali dan noveltis, termasuk bagian dan perlengkapannya; 

25. Industri Barang Perhiasan Bukan untuk Keperluan Pribadi dari bukan Logam Mulia yang 

mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk 

keperluan pribadi, seperti: tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga, termasuk 

pembuatan koin baik yang legal sebagai alat tukar maupun tidak. 

26. Industri Alat-alat Musik Tradisional yang mencakup usaha pembuatan alat-alat musik 

tradisional, seperti: kecapi, seruling bambu, angklung, calung, kulintang, gong, gambang, 

gendang, terompet tradisional, rebab dan tifa; 

27. Industri Alat-Alat Musik Non Tradisional yang mencakup usaha pembuatan alat-alat 

musik non tradisional, seperti: alat musik petik, (gitar, bas, dan sejenisnya), alat musik tiup 

(terompet, saxophone, clarinet, harmonika, dan sejenisnya), alat musik gesek (biola, cello, 

dan sejenisnya), alat musik perkusi (drum set, selofon, metalofon, dan sejenisnya), serta usaha 

pembuatan piano/organ, pianika, akordeon, dan garputala. 

28. Industri Mainan yang mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan, seperti: 

boneka dari kayu, kain, karet, dan sejenisnya, catur, mainan jenis kendaraan, mainan berupa 

senjata, toys set, dan mainan edukatif dari kayu, bambu atau rotan; 

29. Industri Kerajinan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain yang mencakup usaha  

pembuatan barang-barang kerajinan dari bahan tumbuh-tumbuhan dan hewan, seperti:  

kerajinan pohon kelapa, tempurung, serabut, akar akaran, kulit, gading, tanduk, tulang, bulu, 

rambut, binatang yang diawetkan dan barang-barang lukisan; 

30. Perdagangan Besar Barang-barang Keperluan Rumah Tangga khususnya mencakup usaha 

perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti: perabot rumah tangga 

(furnitur), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, peralatan dari kayu, 

wallpaper, karpet dan sebagainya; 

31. Perdagangan Besar berbagai Barang-barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, 

mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah  tangga 
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lainnya, seperti: mainan anak-anak, jam dan sejenisnya, perhiasan, barang-barang  dari kulit, 

dan barang kerajinan lainnya; 

32. Perdagangan Eceran Barang Perhiasan yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus 

barang perhiasan baik terbuat dari batu mulia, ataupun bukan logam mulia seperti: berlian, 

intan, batu aji, serbuk dan bubuk intan, cincin, kalung, gelang, giwang/anting- anting, tusuk 

konde peniti, bross, ikat pinggang, dan kancing dari logam mulia (platina, emas, dan perak) 

33. Perdagangan Eceran Jam yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai  

jam, seperti: arloji tangan, arloji saku, jam dinding, jam beker, lonceng, dan alat ukur  

lainnya, termasuk juga bagian dari arloji dan jam; 

34. Perdagangan Eceran Furnitur yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus furnitur, 

seperti: meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, raks epatu, dan  

bufet, serta perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling; 

35. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah 

Liat  yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan 

dapur yang terbuat dari batu atau tanah liat, seperti: piring, mangkok, cangkir, teko, kendi, 

periuk, cobek, tempayan, lumpang, asbak, dan uleg-uleg; 

36. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu, 

atau Rotan yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan 

perlengkapan  dapur yang terbuat dari kayu, bambu, atau rotan, seperti: rak bambu, alu, 

lesung, parutan kelapa, telenan, papan gilesan, centong, bakul, tampah, kukusan, kipas, 

tudung saji, tusukan sate, gilingan daging; 

37. Perdagangan Eceran Alat-alat Musik yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus 

alat-alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern, seperti: kecapi, 

seruling bambu, calung, angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando, flute, 

saxophone, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bas, gambus, biola, cello, 

piano/organ, drumset, dan garpu tala; 

38. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput, dan 

sejenisnya yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kayu, 

bambu, rotan, pandan, rumput, dan sejenisnya, seperti: patung, topeng, relief, ukiran nama, 

wayang, pigura, kap lampu, bingkai, talam/baki, tas, keranjang, tikar, topi, tudung, kerai, 

hiasan dinding, dan keset; 

39. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu, dan 

Binatang/Hewan yang diawetkan yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang 

kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, bulu, dan binatang/hewan yang diawetkan, seperti: kipas 
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dari kulit penyu, karangan bunga dari kulit kerang, pipa rokok dari tulang, pajangan dari 

tanduk, pajangan dari gading, pajangan dari bulu burung merak, dan binatang/hewan yang 

diawetkan; 

40. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam yang mencakup usaha perdagangan 

eceran khusus barang kerajinan dari logam, seperti: vas bunga, patung, tempat lilin, piala, 

medali, dan gantungan kunci; 

41. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik yang mencakup usaha perdagangan 

eceran khusus barang kerajinan dari keramik, seperti: patung, vas bunga, asbak, tempat sirih, 

celengan, dan pot bunga; 

42. Perdagangan Eceran Mainan Anak-anak yang mencakup usaha perdagangan eceran 

khusus macam-macam mainan anak-anak, seperti: boneka, bekel, congklak, scrable, 

karambol, mainan yang berupa alat musik, mobil-mobilan, mainan berupa senjata, mainan 

berupa  alat memasak, dan mainan berupa perabotan rumah tangga 

43. Perdagangan Eceran Lukisan yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-

barang lukisan, seperti: lukisan orang, lukisan binatang, dan lukisan pemandangan; 

44. Perdagangan Eceran Barang-barang Kerajinan, Mainan Anak-anak, dan Lukisan lainnya; 

45. Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Kerajinan yang mencakup usaha perdagangan 

eceran kaki lima barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, 

kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan hewan yang diawetkan, logam, keramik yang 

dilakukan dipinggir jalan umum, serambi muka (emper), toko atau tempat tetap dipasar yang 

dapat dipindah-pindah atau didorong seperti: patung, topeng, relief, ukiran nama, wayang , 

keranjang, tikar, topi/tudung, kerai, pajangan dari tanduk, pipa rokok dari tulang, vas bunga, 

tempat lilin piala dari logam, asbak,  celengan pot bunga dari keramik, dan lain-lain; 

46. Perdagangan Eceran Kaki Lima Lukisan. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan 

eceran barang-barang lukisan yang dilakukan dipinggir jalan umum, serambi muka (emper), 

toko atau tempat tetap dipasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong seperti: lukisan 

orang, binatang, dan pemandangan. 

 

 4.11 Model Bisnis di Industri Kerajinan 

Struktur Pasar Subsektor Kerajinan  

Struktur Pasar subsektor Kerajinan: Monopolistik. Sifat-sifat monopolistik adalah: ada 

banyaknya perusahaan, dan masuknya perusahaan baru ke pasar ini adalah bebas (tidak ada 

hambatan). Tetapi barang yang dihasilkan setiap perusahaan adalah berbeda. Berbeda karena, 

setiap perusahaan menjual merek atau versi barang yang berbeda dalam hal kualitas, tampilan 
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ataupun reputasi. Sehingga setiap perusahaan merupakan produsen satu-satunya dari merek 

tersebut. Besarnya kesuksesan tergantung pada seberapa sukses sang perusahaan dapat 

membedakan produknya dari produk-produk perusahaan lain. Kekuasaan yang bagaikan 

memiliki monopoly ini pada dasarnya terbatas.  

Hal ini karena sebetulnya para konsumen dapat dengan mudah berpindah kepada 

merek substitusi (penggantinya). Oleh karena itu, itulah sebabnya ada usaha-usaha kerajinan 

yang mengenakan harga barang kerajinannya mahal tetapi tidak jauh lebih mahal dari 

substitusi terdekatnya. 

Pasar monopolistik memiliki 2 karakter. Karakter pertama, perusahaan akan bersaing 

dengan menjual produk yang berbeda tetapi mudah digantikan oleh perusahaan lain, tapi 

barang penggantinya  tersebut tidaklah pengganti yang sempurna atau barang yang sama 

persis. Karaketer kedua, bagi  perusahaan adalah bebas untuk masuk dan keluar pasar dengan 

merek mereka. Sehingga jika ada perusahaan lama  yang merasa usahanya tidak 

menguntungkan lagi, maka mereka pun bebas untuk keluar dari pasar tersebut. 

 Kedua karakter itupun akan terlihat pada pasar produk-produk Kerajinan. Untuk 

karakter  yang pertama, sebuah perusahaan batik tidak akan membuat satu buah baju batik 

yang sama persis dengan perusahaan batik lainnya. Mungkin yang terjadi adalah kemiripan 

motif, tetapi  hanya sampai di situ, sifat-sifat produk lainnya bisa berbeda. Karakter yang 

kedua adalah, jika  ada perusahaan batik yang ingin masuk pasar ini, maka mereka bisa masuk 

dan keluar sesuai keinginan berusahanya mereka. Tidak ada hambatan untuk masuk dan 

keluar menjadi pemain di pasar produsen batik. Oleh karena mudah masuknya pesaing ke 

pasar ini, maka disarankan agar pemain-pemain di pasar monopolistik ini untuk bisa 

membedakan produknya tidak hanya melalui keunikan produknya. Mereka bisa saja 

membedakan penawaran produknya melalui cara lain seperti; membuka toko di lokasi lain, 

keahlian dari para agen penjualan, bahkan sampai kemudahan pembayaran akan produk-

produknya.  

 

Misi Pengembangan Kerajinan 

Dalam mewujudkan Visi pengembangan subsektor Kerajinan tersebut, maka 

pencapaiannya akan  melalui pelaksanakan Misi pengembangan subsektor Kerajinan 2015-

2019, yaitu sebagai berikut: 

1. Mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya lokal yang berdaya saing, 

dinamis, & berkelanjutan.  

Misi pertama ini memiliki 3 arti, yaitu: 

a. Mengembangkan sumber daya manusia penghasil dan pendukung kerajinan yang merata di 

seluruh wilayah Indonesia. Serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia penghasil 
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kerajinan agar bisa menghasilkan barang kerajinan yang berdasarkan pada kekayaan nilai-

nilai lokal dengan sentuhan kekinian sehingga mampu bersaing di tingkat global.  

b. Dalam pengembangan kerajinan ini pihak-pihak yang terkait harus dapat menjaga 

keseimbangan antara melestarikan nilai-nilai budaya lokal dengan memasukan unsur-unsur 

kekinian. Diharapkan dengan praktek ini bisa memperkuat karakter dan jatidiri bangsa 

Indonesia.  

c. Ketika mengembangkan kerajinan ini, penggunaan dan pengembangan sumber daya alam 

lokal juga harus bisa dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga kegiatan penciptaan kerajinan 

ini bisa berlangsung secara terus menerus dan mampu memberikan nilai ke generasi 

selanjutnya. 

 

2. Mengembangkan industri kerajinan yang berdaya saing, tumbuh, beragam, dan berkualitas, di 

sini berarti mampu membuat suatu ekosistem yang mendukung berkembangnya wirausaha di 

bidang kerajinan, serta mampu membuat dan meningkatkan  karya kerajinan yang berkualitas. 

3. Mengembangkan lingkungan yang kondusif untuk pemberdayaan potensi dan pengetahuan 

kerajinan yang berdasarkan kreativitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.  

 

Misi ini memiliki 2 arti, yaitu: 

a. Lingkungan kondusif berarti pemerintah dapat memfasilitasi terciptanya infrastruktur 

subsektor kerajinan yang kondusif. Hal ini termasuk di dalamnya: insitusi, peraturan-

peraturan yang dapat memberikan insentif pada penciptaan nilai barang-barang kerajinan dan 

mengatur kelancaran jalannya pasar barang kerajinan, serta akses pembiayaan dan 

pembentukan jejaring dan asosiasi.  

 

b. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan berarti pemerintah meyakinkan seluruh pihak 

yang berkepentingan dari para pengrajin, akademis, hingga praktisi mampu ikut serta secara 

aktif mengembangkan kerajinan ini secara transparan dan akuntabel. 

 

Ringkasan 

Pertumbuhan ekonomi akan memberikan pengaruh yang baik bagi ekonomi kreatif. 

Diketahui bahwa ekonomi kreatif merupakan tahapan perkembangan ekonomi sebuah bangsa 

setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri dan ekonomi informasi. Pertumbuhan ekonomi 

yang cukup pesat terlihat dari perkembangan jumlah kelas menengah di Indonesia dalam 

beberapa tahun terakhir. Pertengahan tahun 2013 dicatat jumlah konsumen kelas menengah 

hingga atas sebanyak 74 juta orang, dan jumlah ini akan naik terus. Sehingga pada 2020 

diperkirakan jumlahnya akan sebanyak 141 juta orang (Budiartie, 2013). Bagi ekonomi 

kreatif, hal ini akan  menarik dari sisi potensi pasar dan tentunya potensi penghasil orang-



 

87 

 

orang kreatif. Salah satu subsektor dalam ekonomi kreatif yang cukup berpotensi adalah 

Kerajinan. Mengenai  kerajinan (kriya) itu sendiri diartikan sebagai bagian dari seni rupa 

terapan yang merupakan titik temu antara seni dan desain yang bersumber dari warisan tradisi 

atau ide kontemporer yang hasilnya dapat berupa karya seni, produk fungsional, benda hias 

dan dekoratif, serta dapat dikelompokkan berdasarkan material dan eksplorasi alat teknik 

yang digunakan, dan juga dari tematik produknya. 

Besarnya potensi ekonomi kreatif, khususnya dari subsektor kerajinan, terlihat dari 

semakin besarnya perhatian masyarakat pada acara tahunan Inacraft (Jakarta International 

Handicraft Trade Fair). Di tahun ke tujuh belas dari pelaksanaan pameran ini, Inacraft 

berhasil menunjukan perkembangannya. Hal ini terlihat dari perkembangan pembeli dari 

sektor usaha, jumlah kontrak perdagangan, dan jumlah penjualan eceran. Penyelenggaraan 

Inacraft di 2014 berhasil mencatat pembelian dari sektor usaha sebanyak 898, dengan kontrak 

perdagangan sebesar 9 juta dollar Amerika, dan penjualan eceran sebesar 115 miliar rupiah 

(di 2013 sejumlah 106 miliar rupiah). Penyelengara pameran ini yaitu ASEPHI (asosiasi 

eksportir dan produsen handicraft Indonesia) berharap dengan pameran ini akan mampu 

memberikan wadah agar produk kerajinan bisa tampil dengan baik ke masyarakat umum dan 

dapat bersaing dengan produk sejenis di pasar luar negeri.  

Suksesnya Inacraft dari tahun ke tahun tidak terlepas dari suksesnya penciptaan nilai 

yang saling mengait dalam proses kreatif kerajinan. Hal ini yang disebut sebagai rantai nilai 

kreatif. Tahapan ini merupakan kegiatan utama, karena disinilah terjadi penciptaan produk 

kerajinan yang bernilai bagi berbagai pihak. Rantai nilai subsektor kerajinan terbagi ke dalam 

empat proses, yaitu kreasi, produksi, distribusi, dan promosi. Dimulai dengan Kreasi oleh 

pengrajin dan desainer, tahap ini menuntut tingkat kreativitas paling tinggi. Hal ini karena 

lahirnya konsep sebuah produk kerajinan. Dilanjutkan dengan tahap Produksi, dimana 

pengrajin dibantu oleh studio/ 

Workshop akan mewujudkan ide produk tadi. Tahap selanjutnya adalah Distribusi.  

Pada tahap ini pengrajin juga akan dibantu oleh pengusaha seperti pemilik toko, galeri, 

pengusaha kerajian, serta asosiasi untuk menyalurkan produk-produk kerajinannya. Dan 

terakhir tahap promosi yang dilakukan oleh pengrajin dengan dibantu pemilik galeri, event 

organizer yang bertujuan mengkomunikasikan produk kerajinan ke masyarakat luas.  

Pembuatan nilai kreatif tidak akan berkelanjutan jika tidak ada tahapan pengembangan. 

Di sinilah masuknya peran penghargaan (apresiasi) dan juga pendidikan. Penghargaan, yang 

dapat dilakukan oleh pemerintah, asosiasi, masyarakat, lembaga hukum dan media. Mereka 

semua dapat berperan serta dalam membuat subsektor kerajinan yang sehat dan mampu 

bersaing. Pemerintah dapat memberikan penghargaan terhadap pengrajin berprestasi, lalu 

mengeluarkan produk hukum yang menjamin tidak terjadinya perampasan hak kekayaan 

intektual.  
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Sedangkan media dapat juga memberikan porsi liputan untuk mengkomunikasikan 

produk kerajian ke masyarakat luas. Produk kerajianan di Indonesia sangat beragam, sehingga 

pencatatan dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia) juga tersebar ke 

berbagai kategori. KBLI disusun dengan maksud untuk menyediakan satu set kelompok 

kegiatan ekonomi di Indonesia agar dapat digunakan untuk penyeragaman pengumpulan, 

pengolahan, dan penyajian data masing-masing kegiatan ekonomi, serta untuk digunakan 

disaat mempelajari keadaan atau perilaku ekonomi menurut masing-masing kegiatan 

ekonomi. Dikarenakan banyaknya jenis lapangan usaha yang bisa dimasukan ke dalam 

definisi Kerajinan, maka pencatatan dalam KBLI untuk kerajinan inipun juga tersebar di 

berbagai kelompok kategori. Sederhananya fokus pengembangan dalam konteks  industri 

kreatif, meliputi: kerajinanseni (art-craft) dan juga kerajinan desain (craft-design).  

Pilar pertama adalah sumber daya kreatif. Pilar ini pada dasarnya membahas mengenai 

sumber daya manusia kreatif, beserta peran pendidikan yang akan membentuk mereka. Di 

area ini , potensi terbesarnya adalah jumlah populasi usia produktif di Indonesia saat ini yang 

besar. Hal  ini didukung dengan tersedianya pilihan sekolah mulai dari sekolah kejuruan 

hingga perguruan tinggi. Ditambah lagi dengan terjadinya kolaborasi antara lembaga 

pendidikan kerajinan dan lembaga lain, seperti fakultas ekonomi dari sebuah universitas. 

Namun, tantangan besar juga berada disini. Hal itu adalah masih kecilnya jumlah orang 

kreatif dari keseluruhan populasi orang  di usia produktif tadi. Penyebabnya adalah sekolah 

kerajinan yang ada belum mencukupi dan belum untuk mencetak orang kreatif ataupun 

pendukungnya. Selain itu, kurikulum pendidikannya dirasakan kurang tepat menjawab 

kebutuhan para pengusaha kerajinan. Ada juga tantangan dari proses alih pengetahuan 

kerajinan antar generasi yang tidak lancar.  

 

Adapun kerangka strategis pengembangan subsektor kerajinan akan dijelaskan sebagai 

berikut:  

Misi pertama adalah  mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya 

lokal yang berdaya saing, dinamis, & berkelanjutan. Misi ini dijabarkan dalam dua tujuan, 

yaitu (1)  Terciptanya  pelaku kreatif subsektor kerajinan yang berdaya saing dan mampu 

mengangkat potensi kekayaan lokal. (2) Terjaminnya perlindungan, pengembangan, dan 

pemanfaatan sumber daya alam dan budaya bagi kerajinan secara berkelanjutan. Selanjutnya 

ada tiga sasaran strategis untuk misi ini, yang terdiri: (1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas 

pendidikan yang mendukung penciptaan kerajinan. (2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas 

sumber daya manusia pelaku dan pendukung kerajinan. (3) Tersedianya materi bahan mentah 

dan sumber budaya lokal bagi kerajinan, yang terpercaya, mudah, dan cepat di akses. Misi 

kedua adalah  Mengembangkan industri kerajinan yang berdaya saing, tumbuh, beragam, dan  
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berkualitas Misi ini diwujudkan dalam tujuan berupa; Terwujudnya industri kerajinan yang 

berkembang secara optimal dan berkualitas. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari 

pencapaian tiga sasaran strategis: (1) Meningkatnya wirausahawan kreatif kerajinan yang 

mampu mengembangkan produk sesuai dengan kondisi lokal dan internasional; (2) 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha-usaha kerajinan di berbagai daerah; dan (3)  

Terciptanya karya kerajinan yang beragam dan berkualitas Misi ketiga adalah 

Mengembangkan lingkungan yang kondusif untuk pemberdayaan potensi dan pengetahuan 

kerajinan yang berdasarkan kreativitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 

Misi ini dijabarkan melalui empat tujuan, yaitu: (1) Terciptanya sumber pembiayaan  bagi 

proses kreasi kerajinan yang transparan, mudah diakses, dan bersaing, (2) Terwujudnya 

industri kerajinan yang mampu menjawab kebutuhan dari pasar domestik dan internasional, 

(3) Terciptanya, infrastruktur dan teknologi yang mendukung pelaku kerajinan untuk maju 

dan berkembang, (4) Terwujudnya kelembagaan yang menghargai proses kreatif dari setiap 

produk kerajinan. Adapun sasaran strategisnya adalah sebagai berikut: (1) Meningkatnya 

ketersediaan pembiayaan bagi proses kreasi kerajinan yang transparan, mudah diakses, dan 

bersaing, (2) Meningkatkan akses pasar produk kerajinan di pasar domestik dan 

internasional,(3) Meningkatnya ketersediaan jaringan telematika, logistik yang mendukung 

pengembangan kerajinan, (4) Meningkatnya penerapan teknologi produksi  yang optimal 

untuk meningkatkan nilai tambah barang kerajinan yang berkualitas dan beragam, (5) 

Meningkatnya partisipasi aktif pemegang kepentingan dalam pengembangan kerajinan yang  

berkualitas dan berkelanjutan, (6) Meningkatkan pemahaman aspek-aspek hukum terkait 

ekonomi kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual serta menjamin perlindungan hukum bagi 

pelaku kreatif, (7) Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku kreatif kerajinan, (8) 

Meningkatnya apresiasi kepada orang pelaku kerajinan dan karya kreatif mereka.  

Manusia yang kreatif, membutuhkan dukungan sumber daya budaya dan bahan-bahan 

mentah. Kayanya Indonesia akan sumber-sumber kreatifitas dari budaya berbagai daerah 

sangat besar, ditambah dengan materi bahan mentah kerajinan yang banyak berasal dari alam 

Indonesia. Tetapi sayangnya pendataan dan pengelolaan kedua sumber daya pendukung tadi 

kurang maksimal, sehingga tidak jarang dirasakan sumber insipirasi yang kurang dan bahan 

mentah yang langka di pasar.  

Ekonomi Kreatif: Rencana Pengembangan Kerajinan Nasional 2015-2019 Pilar ketiga 

adalah dari sisi Industri. Potensi dari industri untuk subsektor kerajinan adalah masih 

terjalinnya kemitraan dari badan usaha milik negara dengan pengrajin. Mereka akan membina 

para pengrajin untuk mengenalkan perihal standar kualitas barang serta sistem produksi yang 

lebih berkelanjutan. Tetapi kadang ada juga tantangan seperti inovasi dan riset yang kurang 

dilakukan oleh pengrajin. Tantangan lain muncul dari kurang tersedianya mesin-mesin untuk  

produksi yang lebih baik dan banyak. Serta cara agar pengrajin bisa berproduksi dengan lebih 
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ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dari pilar pembiayaan bisa dikatakan keadaanya lebih 

baik. Hal ini terlihat dari luasnya  kesempatan pengrajin mendapatkan dana pembiayaan untuk 

usahanya. Mereka bisa mendapatkan  pembiayaan dari kredit perbankan, dana sosial 

perusahaan swasta dan badan usaha milik negara,  hingga pilihan dari koperasi. Tetapi 

tantangan muncul dari kurang mengertinya pengrajin akan kesempatan ini. Ditambah lagi 

dirasakan bahwa pembiayan dari lembaga-lembaga tersebut masih  bersifat mengikat. 

Sehingga diharapkan pembiayaan dari modal ventura bisa lebih banyak lagi di masa depan.  

Pilar kelima adalah dari sisi pemasaran. Banyak kesempatan yang dapat diraih oleh subsektor  

kerajinan. Diantaranya dari meningkatnya permintaan dalam negeri atas produk kerajinan 

untuk digunakan sehari-hari. Begitu juga dengan permintaan dari luar negeri yang besar. 

Potensi terlihat pada semakin banyak pengrajin yang semakin baik mengemas penjualannya. 

Tantangan dari sisi pemasaran beragam dari kurangnya pemahaman pengrajin tentang 

branding, tentang penjualan melalui internet, hingga kurang gencarnya penjualan ke 

konsumen bisnis.  

Dari sisi infrastruktur dan teknologi dirasakan bahwa tantangan lebih besar 

dibandingkan dengan potensi. Para pengrajin bisa meraih kesempatan dengan memasukan 

penggunaan teknologi yang  sesuai dengan kegiatan produksinya. Namun kendala hadir pada 

belum optimalnya bantuan pemerintah untuk mesin-mesin, yang disebabkan oleh kurang 

penguasaan teknologi itu sendiri. Belum lagi masalah dari kurangnya inovasi teknologi untuk 

sektor kerajinan. Hal ini akhirnya dirasakan membuat laju perkembangan kerajinan menjadi 

tidak optimal. Pilar ketujuh adalah dari sisi kelembagaan. Potensi yang hadir disini adalah 

dengan hadirnya asosiasi/komunitas untuk para pengrajin, seperti Dewan Kerajinan Nasional. 

Selain itu, peran dari lembaga pemerintah (Kementerian-kementerian, BUMN) dan juga 

lembaga swasta yang  turut mendukung pengrajin. Tetapi, lembaga-lembaga tersebut dapat 

juga menjadi tantangan jika mereka tidak banyak berperan aktif. Selain itu, koordinasi antar 

kementerian terkait diharapkan  lebih lancar khususnya terkait dengan pembuatan dan 

penerapan kebijakan.  

Sebagai tanggapan atas tantangan dan kesempatan yang ada saat ini, maka Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat rencana pengembangan subsektor kerajinan untuk 

tahun 2015 - 2019. Dokumen Rencana Aksi Jangka Menengah Kerajinan 2015-2019 ini 

diharapkan mampu memberikan penjelasan terinci mengenai subsektor kerajinan sebagai 

bagian ekonomi kreatif dan  hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mengembangkannya. 

Ada empat hal utama yang telah dipaparkan dalam dokumen ini. Yang pertama adalah Visi, 

ingin terwujudnya subsektor kerajinan yang berdaya saing global serta berkontribusi pada 

kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. Kedua, adalah misi untuk mencapai visi tersebut, 

disini ada tiga misi. Hal ketiga, misi tersebut dijabarkan dalam tujuh tujuan. Dan keempat 
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adalah empat belas sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2019. Kemudian 

dijelaskan juga mengenai dua puluh enam strategi dan dua puluh enam rencana aksi.  

  

5.5  Pengrajin Buah 

Menurut Enjolras (2018) pengrajin buah lokal harus dapat menjalankan profesinya 

tidak hanya sebatas produksi, namun dapat mengetahui rantai bisnis. Dalam hal ini pengrajin 

buah lokal dapat dikelompokkan sebagai pebisnis yang mendirikan dan menjalankannya 

secara tradisional dan menggunakan metode alternatif dalam memproduksi dan 

mendistribusikan hasil kerajinannya. Enjolras (2018) menambahkan mayoritas pengrajin buah 

lokal menggunakan metode tradisional dan alternatif dalam setiap tahapan pengelolaan 

kerajinan buah yang dilaluinya. Pengrajin buah lokal perlu menerapkan strategi bisnis dalam 

menjalankan usahanya, strategi tersebut sebagai upaya dalam pengambilan kebijakan dan 

pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang terintegrasi, serta membangun 

keunggulan agar dapat bertahan dan berdaya saing.   

Penelitian Darmayani (2014) menyatakan bahwa para pengrajin buah lokal sebagai 

entitas bisnis yang usahanya adalah melakukan kegiatan produksi buah-buah lokal memiliki 

visi untuk menjadi eksportir kerajinan/handicraft berbahan buah-buahan yang maju dan dapat 

mengenalkan kerajinan unggulan lokal Indonesia di mata dunia,sehingga para pengrajin buah-

buah lokal membutuhkan strategi dalam melakukan pemasaran agar dapat meningkatkan 

penjualan serta bersaing di pasar luar negeri. 
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BAB VI 

MODEL KINERJA BISNIS PENGRAJIN BUAH LOKAL SEBAGAI INDUSTRI KREATIF 

UNGGULAN DI PROVINSI JAMBI 

 

Tona Aurora Lubis, Muhammad Safri, Firmansyah 

 

 

6.1. Pendahuluan 

Indonesia lebih dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan buah-buahan, buah tropis 

khususnya. Produksi buah-buahan Indonesia telah meningkat setiap tahun (BPS, 2013). Dengan 

meningkatkan produksi buah, buah konsumsi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun meningkat 

juga. Konsumsi buah per kapita per tahun pada tahun 2002 berjumlah 29.38 kilogram dan secara 

bertahap meningkatkan mencapai 40 kilogram di tahun 2010 (Ditjen Hortikultura, 2012). Namun, 

tingkat konsumsi buah masyarakat Indonesia masih jauh dari standar yang direkomendasikan oleh 

makanan pertanian Organization (FAO) 65.75 kilogram per kapita per tahun. Itu membuat Indonesia 

memiliki peluang pasar untuk segala macam produk buah-buahan lokal. 

Di sekitar Kabupaten dan 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, disebut 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. 

Buah-buahan lokal yang khas di Propinsi Jambi beragam, tetapi digunakan sebagai produk 

kerajinan unggulan kreatif masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari variasi produk olahan dari 

buah yang masih minim dan banyak fokus pada jenis produk makanan. Di sisi lain, pengelolaan bisnis 

buah lokal pengrajin belum menerapkan manajemen bisnis yang baik dan benar, jadi itu bisa 

berdampak pada kinerja bisnis yang berjalan lambat. Kinerja bisnis tidak telah dikelola juga akan 

mempengaruhi kelangsungan hidup bisnis dan berdampak pada kesejahteraan para pengrajin buah 

lokal. 

Penelitian pada kinerja bisnis pada objek penelitian buah termasuk pengrajin, penelitian Darmayani 

(2014) menyimpulkan bahwa buah lokal perusahaan di Lombok terlibat dalam kerajinan lokal buah 

kering memerlukan strategi penjualan, strategi, harga dan lebih efektif dalam mengelola pemerintahan 

bisnis yang baik. Berdasarkan Yuliasih (2015) penelitian tentang kinerja cabe pengrajin di kota Bogor 

menyimpulkan bahwa kebutuhan untuk strategi pengembangan dan produk model bisnis 

pengembangan diterapkan dalam bisnis kerajinan. Selain itu, penelitian Andreastika (2017) dapat 
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disimpulkan bahwa buah dari pengusaha di kota Malang untuk meningkatkan daya saing bisnis buah 

diperlukan tindakan dasar seperti meningkatkan kemampuan manajemen bisnis dan dorongan 

Pemerintah untuk memberikan keuntungan dalam bisnis buah-buahan lokal. Siregar (2017) 

mengemukakan dalam studinya pengrajin buah-salak industri di Kabupaten Tapanuli Selatan 

memerlukan strategi dalam meningkatkan kinerja bisnis, terutama melihat peluang dan keuntungan 

yang sangat besar di sektor industri kreatif untuk pengarajin dan pengolahan buah salak, jadi itu di 

masa depan ini akan membantu buah salak pengrajin dalam meningkatkan kesejahteraannya. Enjolras 

(2018) pengrajin tradisional buah di Prancis, dapat disimpulkan bahwa para pengrajin buah 

mengalami masalah dalam mengelola bisnis mereka. Buah di Perancis pengrajin memiliki kesulitan 

dalam mengintegrasikan manajemen produksi dan pemasaran. 

Dalam hari sekarang ini, Indonesia telah terlibat dalam era industri kreatif, studi ini adalah aspek yang 

penting dan menarik untuk dibahas. Mengingat potensi sumber daya alam di Indonesia yang 

dipisahkan dengan beberapa sisi, terutama dalam buah-buahan lokal. Berdasarkan celah fenomena dan 

Penelitian studi ini, maka itu menjadi sebuah penelitian yang menarik dan penting. 

 

6.2. Telaah Literatur 

 

6.2.1 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. 

6.2.2 Creativity 

Kreativitas adalah difinitely memiliki untuk menjadi inovatif, memberikan sentuhan asli, dan 

memiliki karakter unik. Kreativitas sering digunakan dalam beberapa aspek di sekitar kita, terutama 

dalam bisnis. Enjolras (2018) pengrajin buah-buahan lokal perlu untuk menerapkan strategi bisnis 

dalam menjalankan usahanya. Darmayani (2014) menyatakan bahwa para pengrajin buah lokal seperti 

badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya produksi buah lokal memiliki visi untuk menjadi 

pengekspor kerajinan/kerajinan yang terbuat dari buah-buahan yang dikembangkan dan dapat 

memperkenalkan lokal Kerajinan Indonesia di mata dunia, sehingga buah dari pengrajin lokal perlu 

melakukan strategi pemasaran dalam rangka untuk meningkatkan penjualan serta bersaing di pasar 

luar negeri. Bujor dan Avasilcai (2016) menunjukkan dua belas indikator kreativitas, seperti, 
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menciptakan oleh dirinya sendiri, memprioritaskan ide, menjadi pengembara, menentukan dengan 

cara thingking, kegiatan dan untuk menjadi mahir mempelajari kehidupan, mengeksploitasi ketenaran 

dan selebriti, mengobati Apakah virtual sebagai nyata, untuk menjadi baik, untuk secara terbuka 

mengagumi sukses, ambisius dan memaafkan, untuk memiliki komunikasi yang menyenangkan, 

efisien. 

 

6.2.3 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 (Endolras, 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. 

 

6.4 Metode 

Metode studi ini adalah campuran metode yang peneliti fase pertama yang menggunakan 

metode kualitatif dan tahap kedua peneliti 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 contoh 240 buah lokal 

pengrajin yang terletak di Provinsi Jambi. Sampel 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.   

 

6.5 Hasil  

Hasil studi ini terdiri oleh responden 240. Semua responden adalah pengrajin buah lokal di Propinsi 

Jambi yang dipilih oleh sampling kuota. Selain itu, karakteristik sampel ini adalah usia 

banyakcraftman, kepemilikan jenis bisnis, usia, jumlah karyawan, bisnis terlibat pada Asosiasi Bisnis, 

diterima dalam bisnis bantuan modal, lokakarya, dan pemasaran. Rincian karakteristik dan perentage 

dari studi ini akan ditampilkan dalam tabel 1 di bawah ini.   
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Tabel. Characteristics and Percentage of Samples 

Characteristics Percentage(%) 

Age: 

a.<31 years old 

b.31-40 years old 

c.41-50 years old 

d.>50 years old 

 

20% 

30% 

50% 

0% 

 

Ownership type: 

a. Self ownership 

b. Cooperating 

c. Family ownership 

 

 

100% 

0% 

0% 

Age of business: 

a. >10 years 

b. 5-10 years 

c. 2-5 years 

d. < 2 years 

 

80% 

0% 

0% 

20% 

 

Characteristics 

 

 

Business has been involved business association 

a. Craftmen have been involved 

b. Craftmen have not been involve  

 

 

80% 

20% 

 

Acceptance of business capital assistance 

a. Craftmen have been accepted 

b. Craftmen have not been accept 

 

 

80% 

20% 

 

Acceptance of entrepreneur workshop 

a. Craftmen have been accepted 

b. Craftmen have not been accept 

 

80% 

20% 

 

Acceptance of marketing assistance 

a. Craftmen have been accepted 

b. Craftmen have not been accept 

 

20% 

80% 

(references: Data by author) 
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Hasil dari kualitatif tahap temuan variabel dan indikator, seperti: 

 

Table 2. Variables and Indicators of Study 

Variables Indicators 

Business Governance (X1) (1) Transparancy  

(2) Accountability 

(3) Responsibility 

(4) Independency 

(5) Fairness 

Creativity (X2) (1) Invent by himself/herself 

(2) Prioritize idea 

(3) To be nomad 

(4) Define by activities, way of thinking, etc 

(5) To be adept of life studying 

(6) Exploit fame and celebrity 

(7) Treat what is virtual as real 

(8) To be good 

(9) To openly admire succes 

(10) Ambitious and courages 

(11) To have fun 

(12) Efficient communication 

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: 
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Figures 1. Result of Calculating Research Model (references: PLS output) 

 

Gambar 1 di atas, menunjukkan bahwa peneliti mengusulkan model kreativitas yang memiliki efek 

untuk tata kelola usaha dan kinerja bisnis, dan juga pemerintahan bisnis untuk performa bisnis. Model 

gambar 1 adalah hasil dari menjatuhkan keluar beberapa indikator dari setiap variabel, yang memiliki 

nilai di bawah titik 0,6. Adapun beberapa indikator yang telah jatuh dari variabel kreativitas adalah 

X2.1, X2.10, X2.11. Selanjutnya, indikator yang telah turun dari bisnis pemerintahan adalah X1.2. 

Indikator yang telah turun dari kinerja bisnis adalah Y1.    

Table 3. AVE dan Communality 

Variable AVE Communality 

Business Performance 0,632171 0,632171 

Creativity 0,520175 0,520175 

Business Governance 0,527723 0,527723 

(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 

Business Performance 0,419134 0,774488 

Creativity 0,883830 0,906501 

Business Governance  

0,699516 

 

0,815411 

(references: PLS Output) 

Business Governance 

Creativity 

Business 

Performance 
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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 kreativitas adalah 2,8 X (lebih 

baik), dan terkecil adalah X 2.12 (komunikasi yang efisien). Untuk variabel, nilai indikator tata kelola 

1.4 X tertinggi (kemandirian), dan nilai indikator adalah 1.1 X terendah (transparansi). Pada kinerja 

bisnis variabel, nilai indikator tertinggi adalah Y2 (keuntungan pertumbuhan), 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|) 

Creativity -> 

Business 

Performance 

 

0,181604 

 

0,203156 

 

0,062757 

 

0,062757 

 

2,893791 

 

Creativity-> 

Business  

Governance 

 

 

0,569520 

 

 

0,579581 

 

 

0,046926 

 

 

0,046926 

 

 

12,136581 

Business  

 

Governance -> 

Business 

Performance 

 

 

 

0,011444 

 

 

 

0,023055 

 

 

 

0,054356 

 

 

 

0,054356 

 

 

 

0,210542 

(references: PLS Output) 

 

Pengaruh signifikansi variabel dapat dilihat dari nilai t statistik pada titik atas 1,96. Tabel 5 

menunjukkan pengaruh variabel kreativitas untuk tata kelola usaha pada titik 0,18 dan signifikan, dan 

kreativitas untuk tata kelola usaha menunjukkan nomor pada titik 0,57 dan signifikan, sementara 

pengaruh pemerintahan bisnis untuk kinerja bisnis tidak signifikan. 

 

6.6 Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh dari para pengrajin buah lokal menuju tata 

kelola usaha lebih besar dari pengaruh kreativitas pengrajin buah terhadap kinerja bisnis. Hal ini 

menunjukkan bahwa para pengrajin buah lokal yang lebih kreatif, dicerminkan oleh karakter yang 

baik, itu akan meningkatkan tata kelola usaha kerajinan buah yang dicerminkan oleh tumbuh yang 

independen dalam mengelola bisnis mereka. Selain itu, buah pengrajin lain memiliki karakter yang 

baik, itu akan meningkatkan kinerja bisnis kerajinan, yang tercermin oleh keuntungan pertumbuhan 

bisnis. Sebagai pengusaha kreatif buah pengrajin di Propinsi Jambi, yang memiliki karakter yang baik 

akan lebih mendapatkan kemerdekaan di dalamnya Bisnis, daripada mendapatkan aspek 

menguntungkan pertumbuhan. Kemerdekaan pengrajin buah dalam hal ini termasuk kualitas dan 

harga. 

Studi ini lebih memperdalam sebelumnya penelitian dilakukan oleh Bujor dan Avasilcai 

(2015) yang memeriksa semua macam bisnis industri kreatif, sementara dalam studi ini memeriksa 

omore objek tertentu dari pengrajin buah lokal sebagai industri kreatif. Studi ini lebih memperdalam 
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studi tentang aspek bisnis dalam industri kreatif oleh Jacobs, Combra, Huysenruyt (2016). Mereka 

menunjukkan kinerja bisnis secara umum, sementara penelitian ini lebih menguraikan indikator 

performace bisnis seperti bisnis penjualan, pertumbuhan, keuntungan dan pertumbuhan aset mereka. 

Studi ini diperkaya Fahmi, Kotter, Van Dijk (2016) penelitian di industri kreatif dengan artisan, di 

negara-negara berkembang di Indonesia. Penelitian ini juga menegaskan kembali hasil penelitian oleh 

Dorry, Rosol, Thissen (2016), bahwa dalam suatu industri yang membutuhkan untuk memperhatikan 

aspek-aspek kreativitas terutama dalam melakukan bisnis di bidang industri kreatif. 

Berdasarkan hasil kajian ini, buah lokal pengrajin diharapkan untuk meningkatkan kinerja 

bisnis mereka dengan menerima bantuan pemasaran dari Asosiasi daerah bisnis atau pemerintahan.  

Buah lokal pengrajin sebagai industri kreatif juga diharapkan untuk meningkatkan keterampilan bisnis 

mereka dengan menghadiri beberapa lokakarya. Pemerintah harus memberikan lingkup pemasaran 

yang besar untuk membantu cratfmen buah lokal dalam menjual produk mereka, seperti di peristiwa-

peristiwa besar dan pameran. Pemerintah juga harus membuat hubungan bisnis yang baik dengan 

Asosiasi bisnis lokal, kerjasama, dan pengrajin. Pemerintah diharapkan untuk membuat peraturan 

tentang bisnis kerajinan buah lokal. Akhirnya, rekomendasi yang dibuat untuk setiap peneliti lebih 

lanjut yang ingin membuat studi di bidang industri kreatif, khususnya di pengrajin buah lokal. Peneliti 

selanjutnya yang menyarankan untuk melakukan studi di tempat perbedaan, karena indonesia 

merupakan negara kekayaan dari beragam buah resoures di beberapa tempat, karena aspek 

geograpichally. 

 

6.7 Kesimpulan  

Hasil studi ini menunjukkan kedua aspek kreatif dari bisnis memiliki efek signifikan untuk 

tata kelola usaha dan aspek-aspek kreatif memiliki efek signifikan untuk performa bisnis. Di tangan 

lainnya, bisnis pemerintahan tidak berpengaruh signifikan untuk kinerja bisnis pada buah lokal 

pengrajin sebagai industri kreatif di Propinsi Jambi.    
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