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KATA SAMBUTAN 

 Perkembangan bisnis saat ini tumbuh pesat dan tingkat persaingan usaha 

dan bisnis semakin ketat. Setiap tahun akan selalu hadir pendatang baru beragam 

inovasi untuk memenangkan persaingan dan menjadi tantangan tersendiri bagi 

para pebisnis di Indonesia. 

Buku ini memberikan penjelelasan mengenai tata kelola bisnis dengan 

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

kelola  pada pedagang sayur, ikan, daging, dan ayam dengan menggunkan 

pendekatan teoritis dan impiris. 

Buku/Modul  ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa pada, 

Strata 2 (S2), serta Strata 3 (S3) pada bidang kajian yang terkait. Selain referensi 

bagi mahasiswa, buku ini juga dapat digunakan sebagai bahan para pengambil 

keputusan. 

 

Jambi, September 2018 

 

Dr. M. Syurya Hidayat, SE, M 
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KATA PENGANTAR 

Buku/ Modul ini ditulis dengan harapan bisa memberikan gambaran bagi 

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

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

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

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

model tata kelola bisnis dan perilaku bisnis.  

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

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

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

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

serta diskusi ilmiah akan diterima oleh penulis. 

 

Jambi, September 2018 

 

Tona Aurora Lubis 
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BAB I. BISNIS 

 

1.1 Pengertian Bisnis 

 
Bisnis  tidak  terlepas dari aktivitas 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. 

Plowman menjelaskan bahwa bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang 

berhubungan dengan penjualan ataupun pembelian barang dan jasa yang secara 

konsisten berulang (a series of activities related to the sale or purchase of goods 

and services that are consistently repeated). Menurut Peterson dan Plowman, 

penjualan jasa ataupun barang yang hanya terjadi satu kali saja bukan merupakan 

pengertian dari bisnis. 

Selanjutnya ditambahkan oleh Prof.L.R.Dicksee bahwa pengertian bisnis 

adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan bagi yang yang mengusahakan atau yang berkepentingan dalam 

terjadinya aktivitas tersebut. 

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 
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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 ahli dalam disiplin ilmu bisnis 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 

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] Dalam pengertian ini kegiatan bisnis sebagai aktivitas yang 
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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. 

1. Barang – Barang dan Jasa  

Sumber daya digunakan untuk menghasilkan barang – barang dan jasa yang 

akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. 

2. 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. 
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1.2 Bisnis Dalam Konsep 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 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. 
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1.3 Perbedaan Antara Pengusaha 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. 

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 
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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. 

Pengaruh golongan kekuasaan 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 



10 

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. 

 
1.4 Bisnis Dalam Konsep 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 
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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. 

 
1.5 Fungsi-Fungsi Bisnis 

 
Fungsi merupakan rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi 

tertentu yang dapat dibedakan dengan rangkaian pekerjaan lainnya yang 
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dilakukan oleh organisasi yang berbeda. Fungsi yang dilakukan oleh aktivitas 

bisnis dapat dikelompokkan ke dalam tiga fungsi dasar, yaitu acquiring raw 

materials, manufacturingraw materials into products, dan distributing product to 

consumer.  

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. 

 
1.6 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 
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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.  

• 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. 

 
1.7 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 
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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. 

 
1.8 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 perusahaan). [5]  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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Key result area suatu perusahaan mencakup market standing, innovation, 

physical and financial resources, profitability, manager performance and 

development, worker performance and attitude, public responbility. 

• 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. 

• 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. [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. 
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• Physical and Financial Resources 

Bagi perusahaan 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, 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. 
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• 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. 

• 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. 

• 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. 

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 
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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. 

 
1.9  Konsep Tentang Ekonomi 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. 



20 

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.  

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. 
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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. 

 
Intisari 

 

 Bisnis merupakan 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). 

 Ada beberapa kunci untuk memahami ekonomi, yaitu: sumber-sumber daya, 

barang-barang dan jasa, alokasi sumber daya. 

 Fungsi-fungsi bisnis, diantaranya: acquiring raw materials, manufacturing 

raw materials into product, distributing products to consumers. 

 Ruang lingkup bisnis menurut Philip Kotler  (2001:7) produk yang 

dipasarkan dalam suatu kegiatan bisnis mencakup 10 entitas produk. 

 Bentuk dasar kepemilikan bisnis secara umum, yaitu : perusahaan 

perseorangan, persekutuan, perseroan, koperasi. 

 Key result area suatu perusahaan mencakup market standing, innovation, 

physical and financial resources, profitability, manager performance and 

development, worker, performance and attitude, public responbility.  

 Komponen pertama dari konsep bisnis ini adalah strategi inti (Core 

Strategy),  

 Bisnis yang sesuai dengan syariah adalah apabila didalamnya terdapat lima 

konsep, diantaranya : jujur, amanah, ramah, adil, dan sabar. 
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BAB II. TATA KELOLA BISNIS 

 

Tata kelola secara garis besar menurut Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD sebagai OECD menyediakan sebuah forum di 

mana pemerintah dapat bekerja sama untuk berbagi pengalaman dan mencari 

solusi untuk masalah umum. Kami bekerja dengan pemerintah untuk memahami 

apa yang mendorong perubahan ekonomi, sosial dan lingkungan. Kita mengukur 

produktivitas dan global arus perdagangan dan investasi. Kami menganalisis dan 

membandingkan data untuk memprediksi tren masa depan. Kami menetapkan 

standar internasional pada berbagai hal, dari pertanian dan pajak terhadap 

keselamatan bahan kimia.) merupakan sekumpulan hubungan yang terintegrasi 

dari manajemen entitas bisnis, para dewan kepengurusan terkait, para pemilik 

modal atau pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Disisi 

lain, tata kelola adalah penerapan kepemimpinan yang efektif dan layak oleh 

suatu entitas bisnis untuk dapat mencapai budaya organisasi yang layak, tata 

kelola, pengontrolan yang efektif dan legitimasi.  

Tshipa (2017) mengemukakan tata kelola sebagai proses adaptasi suatu 

bisnis untuk dapat mampu mengartikulasikan permintaan dalam tindakan, 

keberanian untuk mengambil risiko, belajar dari kesalahan, dan mampu membuat 

perubahan. Llewellyn (2014) menyatakan bahwa tata kelola sebagai kemampuan 

beradaptasi dalam menunjukkan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi 

tantangan bisnis dianggap penting terutama dalam menghadapi perubahan pada 

lingkungan eksternal. Klein (2012) juga mengemukakan bahwa sebuah entitas 

bisnis yang baik adalah mereka yang mampu untuk tanggap dan bertanggung 

jawab.  

Di Indonesia sendiri terdapat lima prinsip dalam tata kelola yang baik dan 

benar menurut KNKG (2006) dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :  

1. Transparansi sebagai suatu kegiatan keterbukaan dalam melaksanakan 

proses kegiatan bisnis/usaha untuk proses pengambilan keputusan maupun 

dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai 

usaha. 
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2. Akuntabilitas, bisnis harus dapat  menjelaskan kinerjanya secara transparan 

dan wajar. Untuk itu bisnis  harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai 

dengan kepentingan pebisnis. 

3. Responsibilitas adalah suatu bentuk pertanggung jawaban bisnis yang sehat, 

melaksanakan tanggung jawab terhadap konsumen, dan mematuhi 

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. 

4. Independensi, suatu keadaan dimana bisnis dikelola secara profesional dan 

tana ada benturan kepentingan dengan pihak manapun. Jadi perusahaan 

harus dikelola secara independen sehingga tidak menerima intervensi dari 

pihak manapun. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan 

sesuai dengan kriteria dan proporsi seharusnya.  

 
2.1 Transparansi  

 
Transparansi adalah area penelitian yang menawarkan wawasan yang 

berharga untuk organisasi studi yang semakin menonjol. Namun, 

conceptualizations transparansi yang jarang diamati kritis dan dengan demikian 

relevansi mereka masih belum jelas. Dalam banyak account, transparansi 

dikaitkan dengan berbagi informasi dan kualitas dirasakan informasi bersama. 

Fokus ini sempit informasi dan kualitas, namun, menghadap dinamika organisasi 

transparansi. Untuk memberikan lebih terstruktur konseptualisasi dari organisasi 

transparansi, artikel ini membongkar asumsi bahwa bentuk sastra wujud, dengan 

fokus pada tiga dimensi: conceptualizations, kondisi, dan konsekuensi. Kontribusi 

penelitian ada dua: pada tingkat konseptual, kami menyediakan kerangka kerja 

yang mengartikulasikan dua posisi paradigmatik yang mendasari diskusi mengenai 

transparansi, pendekatan verifiability dan pendekatan persoalan performativity; 

(b) di tingkat analitis, sebaiknya agenda riset masa depan yang baru untuk 

mempelajari organisasi transparansi yang memperhatikan dinamika, paradoks, 

dan karakteristik performatif. 
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Sosiolog, psikolog sosial, ekonom, ilmuwan politik, antropolog dan arsitek 

telah semakin diambil pada teori transparansi untuk menyelidiki berbaga 

pertanyaan. Transparansi telah menginformasikan studi dan evaluasi pasar dan 

ekonomi negara, pemerintah, masyarakat, sekolah dan pendidikan, kesehata 

masyarakat, dan lembaga-lembaga lain (Hood & Heald, 2006). 

Dalam teori manajemen dan organisasi, konsep transparansi telah terbukti 

menjadi sebuah istilah agregat yang kuat untuk sejumlah konstruksi yang menarik 

bagi mereka efek pada karyawan dan kinerja organisasi: 

Transparansi sebagai pemantauan setiap sistem pengamatan nonhierarchical 

yang mengumpulkan informasi tentang aktivitas atau tugas dan membuat lebih 

banyak tersedia. Dengan kata lain, "Mari kita semua melihat aktivitas" Ini dapat 

memotivasi kinerja (Loughry & Tosi, 2008; Mas & Moretti, 2009; Ranganathan & 

Benson, 2016; Tapscott & Ticoll, 2003; Waldinger, 2012), komunikasi/berbagi 

pengetahuan (Burt, 2001; Gulati, Lavie, & Madhavan, 2011; Hansen, 1999; 

Powell, Koput, & Smith-Doerr, 1996; Teece, 1992), belajar (Argote, Ingram, 

Levine, & Moreland, 2000; Sopir, 2002; Hackman & Wageman, 1995; Sitkin, 

Sutcliffe, & Schroeder, 1994), dan modifikasi perilaku melalui efek rekan sosial 

informasi (Allcott, 2011; Beshears, Choi, Laibson, Madrian, & tukang susu, 2015; 

Bhanot, 2015; Goldstein & Cialdini, 2007; Goldstein, Cialdini, & Griskevicius, 

2008). 

Transparansi sebagai proses visibilitas menyediakan informasi visual 

berfokus pada proses atau pelaksanaan alur kerja atau serangkaian kegiatan. 

Dengan kata lain, "menonton alur kerja kami." Hal ini dapat mempengaruhi usaha 

dan kepuasan, terutama dalam industri jasa (Liu, Eisingerich, Auh, Merlo, & Chun, 

2015), dengan mengurangi ketidakpastian pelanggan dan menunjukkan upaya 

karyawan (misalnya, Buell, Kim, & Tsay, 2016; Buell & Norton, 2011, 2014; 

Staats, Dai, Hofmann, & tukang susu, 2016) Temui jika tidak dibatasi atau 

terselubung kegiatan (Rowe & Slutzky, 1963; Vidler, 2003). 

Transparansi sebagai surveilans-dekat, konstan, dan komprehensif 

pengawasan oleh manajer. Dengan kata lain, "kami menonton semuanya Anda 

pintu"beberapa menonton banyak"(Sewell & Barker, 2006:935, 937), baik secara 
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visual atau melalui data capture (Agre, 1994; Ajunwa, Crawford, & Schultz, 2017). 

Hal ini dapat mempengaruhi memungkinkan maupun koersif kontrol atas diamati 

(misalnya, Adler & Borys, 1996; Bola, 2010; Bola, Mile, & Lyon, 2012; Elmer, 

2012;  Levy, 2015; Marx, 2012; Pasmore, Francis, Haldeman, & Shani, 1982; 

Pierce et al., 2015;  Sewell, 1998;  Sewell, Barker, & Nyberg, 2012; Sewell & 

Wilkinson, 1992; Wright & Reinhard, 2015), meningkatkan kepatuhan melalui efek 

"Big Brother" (Gilliom & Monahan 2012; Molotch & McClain, 2003; Staples, 2013). 

Transparansi sebagai pengungkapan-tindakan untuk membuat informasi 

baru atau sebelumnya dianggap rahasia yang diketahui. Dengan kata lain, "Mari 

saya ceritakan tentang pekerjaan kami." Ini dapat meningkatkan efisiensi pasar 

dengan membuat informasi umum (inti, 2001; Healy & Runtupalit, 2001; Leuz & 

Wysocki, 2016) dan dapat memperkuat hubungan dalam dan di seluruh 

organisasi, industri, dan negara-negara (Admati & Pfleiderer, 2000; Pewarna, 

1990; Lambert, Leuz & Verrecchia, 2007; Leuz & Wysocki, 2016; Walumbwa, 

Avolio, Gardner, Wernsing, & Peterson, 2008), meskipun di beberapa biaya 

kepada pemberi informasi (Feltham & Xie, 1992; Hayes & Lundholm, 1996; Leuz & 

Wysocki, 2016; Ribstein, 2005). 

Luasnya literatur yang menemukan itu relevan untuk mempelajari hubungan 

antara transparansi — dalam membangun satu atau lain- dan kinerja 

mencerminkan tingkat yang hubungan itu adalah fitur dasar kehidupan: tanpa 

memperhatikan sesuatu, kita tidak bisa memahami, berinteraksi dengan, atau 

memperbaikinya. Namun kami mungkin meminta transparansi Apakah 

"membangun payung" ini (Hirsch & Levin, 1999) meliputi konstruksi kelihatannya 

berbeda begitu banyak memiliki nilai dalam dirinya sendiri. 

Pertanyaan Logis setara. Namun tampaknya menjadi sifat manusia untuk 

berpikir secara berbeda dari pengamatan orang lain dan pengamatan dari diri kita 

sendiri. Orang cenderung lebih mendukung bekas daripada yang terakhir (Lazarus 

& McManus, 2006: 924-925). Beasiswa telah sejauh ini selaras dengan 

kecenderungan manusia itu. Dalam menjawab pertanyaan pertama, kebanyakan 

sarjana akan — tentu saja, tampaknya — memohon logika transparansi; dalam 
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menjawab kedua, sebagian akan sebagai gantinya memohon logika yang 

tampaknya berlawanan membangun — yaitu, privasi. 

Pertanyaan Logis setara. Namun tampaknya menjadi sifat manusia untuk 

berpikir secara berbeda dari pengamatan orang lain dan pengamatan dari diri kita 

sendiri. Orang cenderung lebih mendukung bekas daripada yang terakhir (Lazarus 

& McManus, 2006: 924-925). Beasiswa telah sejauh ini selaras dengan 

kecenderungan manusia itu. 

Dalam  menjawab pertanyaan pertama, kebanyakan sarjana akan — tentu 

saja, tampaknya — memohon logika transparansi; dalam menjawab kedua, 

sebagian akan sebagai gantinya memohon logika yang tampaknya berlawanan 

membangun — yaitu, privasi. 

Logika transparansi fundamental didasarkan pada premis bahwa lebih- dan 

lebih akurat — kesadaran orang lain meningkatkan pembelajaran dan kontrol dan 

karenanya meningkatkan kinerja, seperti yang ditunjukkan oleh positif ("+") 

hubungan dalam gambar 1. Ini adalah model hubungan antara transparansi, 

belajar, dan kontrol yang paling biasa di gunakan. 
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Namun apa yang kita pelajari dari logika privasi adalah bagaimana dampak 

transparansi dapat jatuh sangat berbeda pada pengamat dan diamati (Lihat 

gambar 2). Ketika kita adalah objek transparansi bukan Penerima itu —ketika 

peningkatan "kesadaran" adalah kita daripada orang lain- maka kita dapat lebih 

akut. 
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merasa risiko belajar dan mengendalikan daripada manfaat mereka. 

Sebagai contoh, kita mungkin merasa terkena orang lain berpotensi tidak akurat 

interpretasi dari apa yang mereka lihat, dan kita mungkin merasa terkena tekanan 

sesuai harapan orang lain dan peningkatan kemampuan untuk mengendalikan 

kita. Bahwa "paparan" adalah dasar keinginan manusia untuk privasi dan alasan 

mengapa, tanpa memasukkan konstruksi transparansi dan privasi dalam 
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percakapan dengan satu sama lain  seperti mereka secara historis belum  kami 

dua pertanyaan tentang kinerja terus memanggil sebagainya tidak konsisten 

jawaban agak daripada satu jawaban yang logis diperlukan. 

Sampai saat ini, transparansi dan privasi literatur telah berbicara melewati 

satu sama lain. MIT sosiolog Gary Marx mengamati bahwa "bidang ini menyebar, 

sarjana kurangnya kesepakatan mengenai isu-isu penting yang banyak dan 

pengetahuan tidak sangat kumulatif" (Marx, 2012: xxvii), membawanya untuk 

mengidentifikasi penelitian sebagai "multi-disiplin" daripada interdisipliner 

(2012:xxvii). Mana meta-teori telah berusaha, suara manajemen ulama telah 

sebagian besar diam; sebagai contoh, di Roessler dan Mokrosinska's (2015) cukup 

baru 

Dimensi sosial privasi: perspektif interdisipliner, seperti kebanyakan 

sebelumnya volume diedit pada privasi dan transparansi, sarjana manajemen tidak 

terwakili. Dengan demikian, Masalahnya bukanlah bahwa transparansi dan Privasi 

undertheorized. Prestasi teoritis untuk literatur tersebut mendalam dan 

dieksplorasi secara baik, mulai dari Goffman's (1959) belakang panggung / depan 

panggung untuk Foucault's Panopticon (1977). Sebaliknya, badan-badan ini dua 

pengetahuan tidak telah diterjemahkan ditindaklanjuti para alumni manajemen 

dan belum cukup terhubung di dalamnya . Manajemen academia dengan demikian 

telah mencerminkan praktik manajemen, yang transparansi adalah lingkup 

eksekutif dan sementara privasi terdegradasi ke hukum dan departemen HR. Silo 

ini isasi terus berdasar fakta bahwa, di nyata kehidupan kerja, transparansi dan 

privasi jelas terkait, masing-masing sering mengalami sebagai kompromi atau 

bahkan melanggar yang lain. 

Waktu sudah dalam perumusan yang matang untuk sintesis yang dapat 

menawarkan koheren bingkai bidang kita sendiri pertanyaan bagaimana 

pengamatan mempengaruhi kinerja karyawan di tempat kerja kontemporer. Untuk 

beberapa alasan, saya berpendapat bahwa sebuah bingkai meta teoritis dapat 

ditempuh dalam manajemen dan organisasi beasiswa dan perlu tidak dapat 

diimpor ke dalamnya. Pertama, "Buka "dan"membuka data"tempat kerja — jadi 

bahkan lebih daripada lorong-lorong kebijakan publik — telah menjadi forum 
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untuk eksperimen dengan transparansi (Anderson, 2008; Feifer, pada tahun 2013; 

Konnikova, 2014; Tierney, 2012). Kedua, fokus pada organisasi izin yang lebih 

praktis daripada perspektif politik, backgrounding dalam masyarakat atau filosofis 

"hak untuk tahu" dan "hak untuk privasi" argumen dan sebaliknya merangkul 

pragmatisme manajemen dan organisasi teori dan fokus sempit pada implikasi 

kinerja transparansi. Ketiga, sementara organisasi dapat microcosms masyarakat, 

mereka juga dapat beroperasi secara berbeda, sehingga penelitian tertentu 

terselesaikan pertanyaan bagi masyarakat — seperti berapa banyak transparansi 

dan privasi harus ada — mungkin tractable dalam organisasi. Sebagai contoh, efek 

harus diselidiki — kinerja individu dan kolektif — lebih setuju untuk definisi dan 

pengukuran dalam sebuah organisasi dari dalam masyarakat secara keseluruhan, 

sementara penyebab — pengamatan., transparansi, privasi — setidaknya mungkin 

kurang sulit untuk mendefinisikan dan mengukur dalam organisasi daripada di 

masyarakat secara keseluruhan 

Dalam semangat Weick's (1999) permohonan untuk dialog akademik yang 

mendamaikan tempat monolog yang membanjiri ("paradigma perang"), pertama 

kali aku memeriksa sejarah konsep transparansi dan privasi, dengan fokus pada 

organisasi. 

Saya kemudian mencoba untuk membawa mereka bersama-sama (Tabel 2 

dan 3) dan mengusulkan modifikasi kepada teori pada pengamatan dalam 

manajemen, menyesuaikan gambar 1 dalam proses (gambar 7). Akhirnya, saya 

mengambil satu set pertanyaan penelitian di masa datang dari integrasi yang 

 
Kekurangan transparansi sebagai membangun 

 
Mengukur transparansi — bagian penting secara empiris menunjukkan nilai 

instrumental — telah terbukti sangat sulit dipahami. Sementara beberapa peneliti 

telah meneliti efek tertentu manipulasi transparansi pada kinerja (misalnya, Alt & 

Lassen, 2006; Bernstein, 2012; Hollyer, Rosendorff, & Vreel dan, 2011; Islam, 

2006), mengembangkan langkah-langkah yang lebih ketat dan divalidasi skala 
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untuk mengukur transparansi dalam organisasi tetap peluang yang signifikan 

untuk penelitian. 

Tidak adanya jelas skala untuk mengukur transparansi adalah tidak, 

bagaimanapun, hanya pengawasan dari penelitian sebelumnya. Organisasi 

transparansi mengherankan sulit untuk mengukur dengan cara yang berarti 

"bermakna" didefinisikan sebagai berkorelasi dengan perilaku aktual dan kinerja. 

Untuk sebagian besar, itu adalah karena apa yang mungkin dianggap masalah 

denominator. Transparansi idealnya diukur sebagai sebagian kecil dari semua 

yang bisa transparan (penyebut) yang sebenarnya transparan (pembilang). 

Namun tanpa 100-persen transparansi — dan pengetahuan yakin bahwa ada 100-

persen transparansi — Siapa yang bisa mengatakan berapa banyak bisa menjadi 

transparan yang tidak? Dalam kebanyakan situasi kehidupan nyata, hal ini tidak 

dapat diketahui.    

Lebih praktis cara yang, kemudian, untuk mengukur organisasi transparansi 

adalah untuk mengukur praktek-praktek yang dimaksudkan untuk mendorong 

transparansi. Gambar 4 menangkap beberapa skala yang telah digunakan untuk 

mengukur organisasi transparansi atau sesuatu yang mirip dengan itu, 

dikategorikan oleh dua dimensi di mana penulis memiliki fokus: () ke atas 

transparansi (dari garis depan untuk manajemen) atau ke bawah transparansi 

(dari manajemen ke garis depan) dan (b) diberlakukan transparansi (degree yang 

sistem atau kebijakan memaksa transparansi) atau discretionary transparansi 

(sejauh mana individu atau kelompok yang memilih untuk berbagi transparan). 

Meskipun praktis, masalah dengan mengukur transparansi organisasi 

dengan praktik adalah praktik-praktik itu tidak selalu berkorelasi dengan 

transparansi yang sebenarnya. Mengapa Apakah mereka tidak bekerja? Rousseau 

([1762] 1993: 154) tahu jawabannya 250 tahun yang lalu: praktik transparansi 

dapat, ―daripada mengekspos penipuan, hanya menyembunyikannya; karena 

kehati-hatian tidak pernah begitu siap untuk memahami tindakan pencegahan 

baru karena perbudakan adalah untuk menghindari mereka. ‖Sampai hari ini, 

kecerdikan pengamat dalam merancang sistem baru untuk transparansi masih 

belum cocok untuk kecerdikan yang diamati untuk disembunyikan (Levy, 2016). 
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Dengan peningkatan transparansi terukur, para sarjana telah menemukan 

peningkatan manajemen tayangan (Giacalone & Rosenfeld, 2013; Rosenfeld, 

Giacalone, & Riordan, 1995), window-dressing (Prat, 2006: 93), posturing (Walton 

& McKersie, 1965), pandering (Stasavage, 2006: 169), kebenaran politik (Morris, 

2001), dan "efek dingin" terbuka dialog (Solove, 2006: 488, mengutip Laird v. 

Tatum, 408 U.S.1,13 (1972)).  

Memang, satu studi menemukan "efek reverse Hawthorne" dari 

transparansi: karena transparansi memungkinkan mereka yang diamati untuk 

lebih baik melihat pengamat mereka, itu membuatnya lebih mudah bagi mereka 

untuk menyembunyikan apa pun yang mereka ingin bersembunyi (Bernstein, 

2012). Seperti yang diperkenalkan pada Gambar 2, pembelajaran dan kontrol 

ditingkatkan melalui transparansi dapat memicu baik persepsi manfaat dan 

persepsi risiko. Hal tersebut  melihatnya sangat penting dalam 

menentukan bagaimana praktik yang dimaksudkan untuk menciptakan 

transparansi benar-benar bermain keluar. 

Chief Justice Louis Brandeis menemukan bahwa  sinar matahari adalah 

yang paling kuat dari semua disinfektan"(Brandeis, 1913).  Tetapi infeksi sering 

ternyata menjadi target yang bergerak. Untuk benar-benar memahami dan 

mengukur kemajuan transparansi, oleh karena itu, kita perlu memahami motivasi 

dari diamati untuk menyembunyikan. Seperti yang kita lihat sebelumnya, ahli 

etnografi pertengahan abad mengerti hal ini, membuat metodologi untuk 

mengamati tanpa mengubah perilaku diamati. Sebagai sarjana manajemen, apa 

akan penelitian kami transparansi terlihat seperti jika kita mengambil pendekatan 

yang lebih seimbang observability dan transparansi, menggabungkan sudut 

pandang orang-orang yang sedang diamati? Pada kenyataannya, banyak yang 

sudah diketahui tentang mengapa orang-orang bersembunyi ketika diamati dalam 

organisasi. Kita perlu hanya berbelok ke lain panjang yang tidak diketahui 

(meskipun tidak tersembunyi) sumber daya — literatur tentang privasi. 

 Mempelajari nilai yang dirasakan dari transparansi dan privasi Harga data 

(Gkatzelis, Aperjis, & Huberman, 2015) meningkat pada tahun 2014, Facebook 

dibayar $42 / buku alamat WhatsApp;  Ketika Microsoft membeli LinkedIn tahun 
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2016 untuk memperoleh data dari 433 juta pengguna, itu membayar sekitar $60 

per profil. Namun sebagian besar dari kita, bahkan jika tawaran yang dibuat, tidak 

akan menjual informasi pribadi kami untuk bahkan $60. Jadi mengapa begitu 

banyak dari kita yang membuatnya mungkin bagi WhatsApp atau LinkedIn untuk 

melakukannya? 

Bahwa inkonsistensi telah sering disebut sebagai "privasi paradoks" 

konsumen mengungkapkan kekhawatiran mendalam tentang privasi tapi 

mengungkapkan informasi pribadi online untuk relatif kecil 50 imbalan (Barnes, 

2006; Yohanes, 2015; Kokolakis, 2015; Norberg, Horne, & Horne, 2007; 

Taddicken, 2014). Pada awal 2008, sebuah jajak pendapat konsumen laporan 

menemukan bahwa "72 persen prihatin bahwa perilaku online mereka sedang 

dilacak dan diprofilkan oleh perusahaan," membuat privasi salah satu perhatian 

konsumen terbesar (konsumen-Uni, 2008). Namun juga pada tahun 2008, Gomez, 

Pinnick dan Soltani (2009) menemukan bahwa sebagian besar situs yang paling 

sering dikunjungi top 50 mengumpulkan informasi pribadi, menggunakannya 

untuk disesuaikan periklanan dan berbagi dengan ratusan afiliasi, dan bahwa 

setiap situs memiliki "Web bug" (objek tertanam di halaman Web untuk melacak 

informasi tentang individu mengakses itu) diletakkan di sana oleh beberapa 

perusahaan lain (misalnya, Google memiliki satu pada hampir setiap situs). 

 Dalam kebanyakan kasus, kolektor informasi seperti situs web, aplikasi, 

perangkat dan aplikasi desktop transparan dalam kebijakan privasi informasi 

mereka, tetapi individu sama yang mengaku nilai privasi mereka secara membabi 

buta menerima syarat dan ketentuan ( Capistrano & Chen, 2015) dan secara 

sukarela mengungkapkan informasi mereka. Acquisti dan Grossklags (2005) 

menemukan bahwa 89.2 persen responden survei mereka mengidentifikasi diri 

mereka sebagai cukup atau sangat prihatin tentang privasi, tetapi 28.6% 

mengaku mengungkapkan nomor telepon mereka untuk diskon atau layanan yang 

lebih baik dan 21.8 persen mengaku melakukan hal yang sama dengan nomor 

jaminan sosial mereka. Demikian pula, Beresford, Kübler dan Preibusch (2012) 

menemukan bahwa meskipun 75 persen dari padamu subyek menunjukkan minat 

yang kuat dalam perlindungan data, ketika mereka membeli sebuah DVD dari 
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salah satu dari dua toko online peserta, mereka bersedia untuk memberikan 

pendapatan dan informasi tanggal lahir di satu toko diskon hanya satu-euro dan, 

bahkan ketika harga di toko-toko dua identik, tampaknya memberikan hampir 

tidak ada premium gumpalan privasi ramah. 
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Menyelidiki budaya transparansi dan peran kepercayaan  

Sementara lebih transparansi membuatnya lebih sulit — atau lebih penting 

— untuk menyembunyikan, itu juga mungkin budaya itu, daripada pemantauan, 

proses visibilitas, pengawasan atau pengungkapan, adalah yang akhirnya 

menciptakan kondisi untuk diamati untuk menjadi transparan untuk pengamat 

(Bennis, Goleman, & O'Toole, 2008).  Dengan kata lain, jalan bagi para pengamat 

untuk mengurangi bersembunyi perilaku adalah tidak dengan mencoba untuk 

"Kelola" privasi, tetapi dengan membangun apa Toyota panggilan "budaya 

transparansi" (tombak & Bowen, 1999). 

Salah satu cara mungkin melalui intervensi oleh pengamat yang dirancang 

untuk menimbulkan kepercayaan psikologis keadaan di mana seseorang menerima 

kerentanan terhadap atau kepercayaan lain berdasarkan harapan yakin, positif 

tentang lain masa depan tindakan, niat, atau perilaku (Rousseau, Sitkin, Burt, & 

Camerer, 1998).  

Pentingnya kepercayaan (De Jong & Elfring, 2010; Dirks & Ferrin, 2001; 

Kramer, 1999; McEvily, Perrone, & Zaheer, 2003; Pirson & Malhotra, 2011) untuk 

kinerja organisasi mapan. Hal ini meningkatkan kinerja organisasi karena anggota 

yang saling percaya dapat berinteraksi "seolah-olah mereka ketidakpastian dan 

kerentanan positif diselesaikan" (De Jong & Elfring, 2010:536) dan mereka karena 

itu lebih rentan terhadap interaksi produktif (Jones & George, 1998; Mayer, Davis, 

& Schoorman, 1995; Spreitzer, mulia, Mishra, & Cooke, 1999). Review dari 40 

tahun dari studi empirik mendukung kesimpulan bahwa, meskipun tidak tanpa 

beberapa inkonsistensi, dan menyarankan bahwa kepercayaan juga dapat 

menawarkan manfaat tidak langsung produktivitas (Dirks & Ferrin, 2001).  

Orang akan berharap kepercayaan untuk memiliki sesuatu untuk dilakukan 

dengan keseimbangan antara transparansi dan privasi, dan sehingga tidak, tapi 

hubungan rumit. Sebagai pengamat, semakin kita melihat, semakin mudah kita 

bisa percaya. Tetapi sebagai diamati, semakin banyak yang terlihat dari kita, 

semakin sedikit kita merasa terpercaya. Ketika orang lain mengatakan kita perlu 

diamati dapat dipercaya, yang tidak merasa seperti kepercayaan sama sekali. 

Tetapi jika seseorang memberitahu mereka tidak mau diamati, kita cenderung 
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untuk tidak mempercayai mereka (John et al., 2016).  Meskipun demikian, 

sementara "Percayalah" dan "show me" dapat berfungsi sebagai pengganti — dan 

kadang-kadang bahkan sebagai berlawanan — keduanya dirayakan dalam teori 

manajemen sebagai praktek: kepercayaan adalah "pelumas penting dari sistem 

sosial" (Panah, dikutip dalam Bradach & Eccles, 1989:104), Sementara 

transparansi telah menjadi Injil manajemen. Penurunan tingkat baik akan muncul 

untuk melemahkan kinerja, dan belum jelas mereka berjuang dengan satu sama 

lain.  

Kepercayaan dan kemanusiaan 

Kemanusiaan dan kepercayaan adalah kata kunci yang menggambarkan tren 

saat ini di Uni Eropa dan tingkat nasional. Hal ini terutama berlaku sejak awal 

internet era. Elemen-elemen utama yang hadir dalam diskusi ketika datang ke 

informasi digital adalah ketidakpercayaan sistem dan perusahaan-perusahaan 

yang beroperasi ini. Data besar dapat dilihat rentan dari sudut pandang privasi. 

Pendekatan Data saya mengatasi masalah ini dan telah dipilih sebagai salah satu 

prioritas strategis Pemerintah Finlandia. 

Salah satu tanggung jawab terkait dengan sosial isu-isu kunci adalah 

perlindungan privasi. Data pribadi dikelola dalam bentuk digital dan perlindungan 

data harus berada pada tingkat yang memadai. Mudah akses ke data pribadi 

adalah suatu keharusan di misalnya kesehatan modern tapi data pribadi juga 

semakin digunakan dalam berbagai bisnis berbasis data. Salah satu langkah-

langkah kunci yang diuraikan dalam resolusi Pemerintah Finlandia untuk prioritas 

strategis mempromosikan penggunaan data dalam kegiatan bisnis. Kegiatan ini 

harus didasarkan pada manfaat bagi warga negara, persetujuan dan privasi 

perlindungan. Salah satu langkah-langkah yang dipromosikan adalah My Data 

Nordic Model untuk data pribadi manusia berpusat pengelolaan dan pengolahan. 

Ide dasar dari Data saya adalah untuk mengubah paradigma pengelolaan 

data pribadi dan pengolahan dari sistem sentris organisasi sistem sentris manusia. 

Perubahan ini ditunjukkan pada gambar 9 (Poikola et al. 2015). Bagi individu yang 

berarti dasar hak untuk mengakses dan menggunakan data pribadi mereka. 

Pendekatan Data saya menunjukkan jalan dari ekosistem saat ini aplikasi 
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programming Interface (api) dengan tidak ada infrastruktur untuk infra-struktur 

berbasis pendekatan dengan infrastruktur umum yang memungkinkan 

interoperabilitas. Baik bekerja kontrol sentris manusia memerlukan transparan 

data mengalir dan persetujuan manajemen berbasis data. Pada tahap berikutnya 

tujuannya adalah untuk mengembangkan desain fungsional untuk Data saya 

melaksanakan layanan pilot. 

 

2.2  Implikasi Transparansi 

Saya telah mencoba untuk bingkai transparansi dan privasi sebagai saling 

berhubungan namun bertentangan (Lewis, 2000) tuas yang memerlukan 

keseimbangan. Waktu sudah masak untuk bertanya bagaimana, ketika, dan 

mengapa mereka bersama-sama mempengaruhi kinerja, dengan memperhatikan 

tidak hanya teori transparansi dan privasi, tetapi juga literatur saling terkait pada 

kepercayaan, musyawarah dan ambidexterity. Murah memungkinkan transparansi 

teknologi membuat lebih mahal untuk melindungi privasi daripada untuk 

menghilangkannya.  

Kemajuan dalam komunikasi digital dan pemantauan teknologi telah 

mendorong revisi undang-undang privasi di negara yang paling berkembang, 

termasuk Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Australia, Inggris, Jepang, dan 

beberapa benua Eropa negara (Solove, 2008). Gambar 6 menunjukkan simultan 

meningkat di penampilan kata-kata "transparansi" dan "privasi" dalam buku-buku, 

meskipun kemungkinan (dan jika demikian, Malang) yang dua istilah yang 

berubah di buku-buku terpisah dan disiplin. Hazell (1998) dan McDonald (2006) 

yang keduanya dicatat bahwa undang-undang transparansi dan undang-undang 

privasi tampaknya bergerak bersama-sama. Sebagai Hazell (1998) mengamati, 

"banyak negara-negara demokrasi modern telah diberlakukan Undang-undang 

privasi pada banyak waktu yang sama (tak lama sebelum atau segera setelah) 

mereka telah memperkenalkan kebebasan informasi hukum, memproduksi 

legislatif tindakan penyeimbang." Tampaknya bahwa upaya serupa oleh organisasi 

ulama dan organisasi mereka sendiri untuk keseimbangan transparansi dan privasi 

— nama kinerja — dibenarkan juga. 
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Kenyataannya tidak menghormati pemisahan akademik transparansi dan 

privasi — pengamat dan diamati. Orang perlu untuk memelihara satu sama lain 

dan diamati. Jika kita mengamati apa-apa, kami tidak mengetahui dan dapat 

melakukan — atau kontrol-tidak ada. Jika kita tidak pernah diamati, kami benar-

benar terisolasi. Pada saat yang sama, orang-orang kadang-kadang tidak perlu 

diperhatikan, atau at paling tidak akan melakukan lebih baik jika mereka tidak 

diamati. Kebutuhan untuk transparansi dan Privasi ini tidak saling eksklusif; 

Sebaliknya, mereka adalah sepasang kebutuhan manusia yang perlu seimbang. 

Tapi sementara telah ada banyak eksplorasi, teoritis maupun empiris, masing-

masing kebutuhan dua, sedikit itu telah prihatin dengan bagaimana untuk 

menyeimbangkan mereka untuk tujuan tertentu penting secara global: kinerja 

organisasi. Di sini, kemudian, adalah domain teori manajemen dan organisasi 

matang berbuah bekerja. 
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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. 
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Kinerja usaha adalah badan usaha terhadap pemahaman tentang proses-

proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis dan kemudian mengukur 

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

proses kinerja bisnis termasuk keuangan dan operasional perencanaan, 

konsolidasi dan pelaporan, pemodelan Bisnis, analisis dan pemantauan indikator 

kinerja utama yang berhubungan dengan strategi.  Kinerja bisnis adalah 

serangkaian proses yang membantu badan usaha dalam bisnis untuk 

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

Manajemen kinerja bisnis tiga utama kegiatan masing-masing monitoring 

program memanfaatkan tiga aktivitas utama: pilihan tujuan, konsolidasi dan 

intervensi. Setiap kegiatan bekerja dengan yang lain untuk membantu 

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

dimana setiap aktivitas mempengaruhi yang lain dan mereka semua bekerja sama 

untuk membantu mengembangkan proses bisnis yang lebih baik.  

Pilihan tujuan pemilihan tujuan yang benar-benar suatu proses 

berkelanjutan yang dapat diubah oleh hasil yang dicapai melalui intervensi. 

Tempat terbaik untuk memulai dengan program manajemen kinerja bisnis adalah 

untuk menetapkan cita-cita perusahaan dan kemudian menentukan kebijakan dan 

metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah program 

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

mengubah tujuan. Jika keputusan manajerial yang membantu untuk 

meningkatkan produktivitas, maka mungkin diperlukan untuk meningkatkan 

tujuan. Titik tujuan adalah untuk memberikan manajemen tongkat pengukur 

untuk digunakan ketika datang untuk menentukan keberhasilan.  

Informasi Monitoring kegiatan kedua yang terlibat dalam manajemen kinerja 

bisnis adalah informasi monitoring, juga dikenal sebagai informasi konsolidasi. Ini 

adalah bagian dari proses dimana data yang dikumpulkan dan terkait data 

dianalisis dan digunakan untuk mengembangkan cara yang lebih baik untuk 

melakukan bisnis. Daftar metrik yang digunakan untuk membuat data bervariasi 

oleh perusahaan dan demi proyek, tetapi data menjadi bagian penting dari proses 

manajemen kinerja.  
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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. 

  
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. 
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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 dapat ditingkatkan dan menyarankan tindakan yang perlu 

Anda ambil untuk menerapkan perbaikan yang Anda telah mengidentifikasi. 

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

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

membayar dividen untuk berpikir tentang perencanaan jangka panjang dan lebih 

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

menciptakan Departemen dalam bisnis, menunjuk manajer atau Direksi dan 

menjadi menjauhkan dari setiap hari menjalankan bisnis. 

Meninjau kemajuan Anda akan sangat berguna jika Anda merasa: 

 ketidakpastian tentang seberapa baik kinerja bisnis 

 yakin jika Anda mendapatkan hasil maksimal dari usaha atau membuat 

sebagian besar peluang pasar 

 rencana bisnis Anda mungkin kedaluwarsa, misalnya Anda belum diperbarui 

sejak Anda mulai perdagangan 

 bisnis Anda bergerak dalam arah yang berbeda dengan yang Anda telah 

merencanakan 

 bisnis mungkin menjadi berat atau tidak responsif terhadap kebutuhan pasar 

Hal ini juga berguna jika Anda telah memutuskan bahwa perusahaan Anda 

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

jelas akan membantu menjawab kekhawatiran dan menunjukkan cara-cara praktis 

maju. 

Pertanyaan-pertanyaan yang Anda mungkin ingin meminta meliputi: 

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

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

tahun ke depan dan bagaimana Anda berniat untuk sampai ke sana.  

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

bersaing dalam, bagaimana akan mereka berubah dan apa bisnis perlu 

untuk terlibat dalam  sektor ini?  

 Bagaimana mendapatkan keuntungan pasar? Bagaimana bisnis melakukan 

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

aset, keuangan, hubungan, kompetensi teknis dan fasilitas Apakah saya 

perlu bersaing? Memiliki ini berubah sejak saya mulai?  

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

mungkin mempengaruhi bisnis kemampuan untuk bersaing?  

● Bagaimana saya mengukur sukses? Ingat, ukuran kinerja mungkin 

mengubah bisnis Anda matang 

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

sendiri - melibatkan penasihat profesional Anda, Direksi sesama Anda dan 

staf senior Anda akan semua membantu untuk membuat review Anda lebih 

efektif. 

● Menilai kegiatan inti Anda 

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

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

buat, atau jasa yang Anda berikan. Tanyakan pada diri sendiri apa yang 

membuat mereka sukses, bagaimana mereka dapat ditingkatkan, dan 

apakah Anda bisa meluncurkan produk baru atau komplementer atau 

layanan. 

● Kunci pertanyaan tentang produk atau jasa Anda 

● Hal ini berguna untuk menjawab pertanyaan ini: 

● Seberapa efektif Anda catatan barang dan jasa untuk kebutuhan pelanggan 

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

membawa keluar lebih lanjut pasar atau customer analysis. See the page in 

this guide on how to conduct a customer and market analysis. 

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

direncanakan? Memutuskan produk dan jasa yang menawarkan kedua 

persentase yang tinggi dari margin keuntungan penjualan dan tinggi. 

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

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

Desain, dan Kemasan sistem selama Anda meninjau. Mencari "quick wins" 
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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. 

 
3.4 Menilai Efisiensi Bisnis Anda 

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

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

mendapatkan bisnis akan berkonsentrasi pada tumbuh dan berkembang. 

Pilihan terbaik akan menyeimbangkan kemampuan Anda untuk menanggapi 

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

Anda memutuskan apakah Anda mengambil tindakan sesuai atau tidak. 

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

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

lakukan tentang mereka? 

Mempertimbangkan berbagai aspek dari bisnis Anda pada gilirannya. 

Lokal 

 Apakah komitmen jangka panjang ke properti? 

 Apakah keuntungan dan kerugian dari lokasi Anda saat ini? 

 Anda punya ruang untuk tumbuh, atau fleksibilitas untuk memotong kembali 

jika diperlukan? 

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

panjang penghematan biaya dan peningkatan efisiensi? Fasilitas 

 Jika Anda memproduksi produk, bagaimana modern adalah peralatan Anda? 
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 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. 
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Ketika datang untuk sukses bisnis Anda, oleh karena itu, mengembangkan 

dan melaksanakan suara keuangan dan manajemen sistem (atau membayar 

seseorang untuk melakukannya untuk Anda) adalah penting. 

Memperbarui rencana bisnis Anda asli adalah tempat yang baik untuk 

memulai. 

Ketika meninjau keuangan Anda, Anda mungkin ingin mempertimbangkan 

berikut: 

●  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 
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● bagaimana mereka harga produk mereka 

● apa profil dan jumlah pelanggan mereka dibandingkan dengan Anda 

● apa kompetitif kelebihan dan kekurangan yang dibandingkan dengan Anda 

●  apa reaksi mereka untuk masuk ke dalam pasar atau perubahan produk 

atau harga mungkin 

Anda mungkin akan menemukan itu berguna untuk melakukan analisa 

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

Anda bagaimana Anda lakukan dalam kaitannya dengan pasar secara umum dan 

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

untuk analisis strategis Anda. 

Bagaimana untuk mengetahui lebih lanjut 

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

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

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

account perusahaan. 

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

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

pasar. 

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

mungkin ingin Komisi penelitian pasar tertentu. 

Melakukan analisis pasar dan pelanggan 

Ketika Anda memulai bisnis Anda, Anda mungkin menyusun rencana 

pemasaran sebagai bagian dari rencana bisnis secara keseluruhan. Ini 

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. 
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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? 

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 
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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. 
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Peluang dan ancaman dalam lingkungan eksternal 

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

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

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

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

bahwa pasar Anda mengembang juga. 

Analisis SWOT dapat memberikan dasar yang jelas untuk memeriksa kinerja 

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

reguler atau dalam persiapan untuk meningkatkan keuangan atau membawa 

konsultan untuk review. 

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. 
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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. 

●  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. 
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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). 

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. 
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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: 

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

menghadapi realitas. 

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

yang lainnya. 

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

organisasi. 

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

Perhatian terhadap Pencegahan 

Beberapa teori mengenai bisnis akan menjadi kuat ketika hal tersebut 

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

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

teori dari bisnis menjadi usang dan tidak valid. 

Reaksi yang pertama kali bagi organisasi yang teorinya menjadi usang 

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

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

memperbaiki dengan menambal. 

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

menampakkan tanda pertama menjadi usang, ini adalah waktu untuk mulai 

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

dan kompetensi inti yang menggambarkan realitas yang lebih akurat –dengan 

premise yang jelas akan sejarah transmisi asumsi, sehingga dengan semua 

itu tumbuh, dan tidak lagi cukup 

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 
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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. 
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Ukuran pencegahan kedua adalah untuk mempelajari apa yang terjadi di 

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

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

mengetahui sebanyak mungkin tentang satu konsumen – area, harapan, yang 

mana informasi teknologi terjadi perkembangan yang cepat. Tetapi tanda yang 

pertama dari perubahan mendasar jarang nampak dalam organisasi sendiri atau 

antar konsumen sendiri. Hampir selalu mereka tampakkan pertama pada non 

konsumen. Nonkonsumen selalu melebihi jumlah dari konsumen. 

Tanda Peringatan 

Untuk mendiagnosis masalah sejak dini, manajer hendaknya memperhatikan 

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

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

tujuan maka tidak menyebabkan adanya suatu perayaan; karena pada dasarnya 

demikian itu sebab dari pemikiran yang baru. 

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

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

ukuran waktu yang singkat selalu membutuhkan tumbuhnya teori baru. 

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

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

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

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

Kegagalan tak terduga adalah sebanyak peringatan akan sukses yang tak 

terduga.  

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. 
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Bagi setiap pekerja keajaiban, ada sejumlah persamaan kapabilitas CEO 

yang tersandung dengan organisasinya. Kita tidak dapat menyandarkan pada 

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

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

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

mereka menyangkal keras bahwa apa yang mereka lakukan bersandar pada 

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

memulai dengan mendiagnosa dan menganalisis. Mereka menerima bahwa 

pencapaian tujuan dan pertumbuhan yang cepat menuntut pemikiran ulang atas 

teori bisnis. Mereka tidak mengabaikan kegagalan yang tidak disengaja sebagai 

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

demikian itu dijadikannya sebagai gejala kegagalan sistem. Mereka tidak 

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

asumsi mereka. 

Mereka menerima bahwa teori akan menjadi usang yaitu kemunduran dan 

bahkan menjadikannya semacam penyakit yang mengancam kehidupan. Mereka 

mengetahui dan menerima prinsip yang telah teruji yang dimiliki oleh dokter 

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

bersifat menggerogoti (merosot) tidak akan disembuhkan dengan penundaan, 

tetapi dibutuhkan tindakan tegas. 

Sebuah teori tentang bisnis memiliki tiga bagian:  

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

organisasi harapkan ialah hal tersebut bisa dibayar. 

b. Asumsi mengenai spesifikasi tujuan dari organisasi. Disini diartikan 

bagaimana organisasi bermaksud untuk membuat perbedaan dalam 

masyarakat dan memiliki hasil yang bermakna. 

c. Asumsi tentang kompetensi inti yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

Disini diartikan sebagai area organisasi yang harus baik dalam mencapati 

tujuan itu. 
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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 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 
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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. 
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Akan selalu ada, seseorang dapat berasumsi, tentang kebutuhan akan 

penjualan. Tetapi tujuan dari pemasaran adalah untuk menjadikan penjualan 

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

dibutuhkan pelanggan dengan baik sehingga produk atau layanan sesuai dengan 

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

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

service fits him and sells it self). 

Fungsi kedua dari bisnis adalah inovasi –yaitu pemberian perbedaan dalam 

kepuasan ekonomis. Adalah tidak cukup bisnis memberikan segala hal mengenai 

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

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

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

Inovasi dapat menghasilkan harga yang rendah –data oleh para ekonom 

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

yang dapat ditangani oleh alat-alat kuantitatif. Tetapi, hasilnya juga bisa dalam 

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. 
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Inovasi dapat diartikan sebagai tugas memberikan manfaat pada sumber 

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

kapasitas produksi. 

Manajer juga harus dapat merubah kebutuhan masyarakat pada peluang-

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

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

sarana kesehatan, kota, dan lingkungan. 

Pertanyaan-pertanyaan bagi manajer: 

1. What is our business? 

2. Who is customer? 

3. Where is the customer? 

4. What does the customer buy? 

5. What it will be? 

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

or services offered to him today? 

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. 
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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 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 
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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 dalam berbagai keterampilan dan kegiatan yang diperlukan untuk 

membuat produk dan layanan dan membawa mereka ke pasar. Mereka masing-
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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 
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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. 

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 
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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. 

Tujuan bukanlah takdir, akan tetapi pengarahan. Dia tidak bentuk 

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

sarana untuk memobilisasi sumber daya dan energi dari bisnis untuk membangun 

masa depan. 

Menyeimbangkan Sasaran 

Satu langkah terakhir adalah: untuk mengkonversi tujuan dalam tindakan. 

Tindakan lebih daripada pengetahuan yaitu tujuan dari pertanyaan, "Apa bisnis 

kita, akan menjadi apa, apa yang harus terjadi" dan berpikir melalui sasaran. 

Tujuannya adalah untuk memfokuskan energi dan sumber daya organisasi pada 

hasil yang tepat. Produk analisis akhir bisnis, oleh karena itu, adalah program 

kerja dan tugas kerja yang konkrit dan nyata dengan tujuan yang ditetapkan, 

dengan tenggat waktu, dan dengan akuntabilitas yang jelas. Utnuk diningat 

bahwa kalau tidak dijabarkan ke dalam tindakan, mereka bukan sasaran; semua 

itu adalah mimpi. 
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BAB IV.  PERILAKU BISNIS 
 
 

4.1 Perilaku Bisnis 

 
Pada penelitian Lofsten (2016) memaparkan tiga jenis perilaku bisnis. 

Pertama, perilaku bisnis yang berani mengambil resiko dan tanggap dalam 

mengelola resiko tersebut, dan pengambilan aksi dalam menghadapi 

ketidakpastian lingkungan bisnis. Kedua, Inovasi produk yang terus menerus, 

mengikuti perkembangan zaman yang dinamis melalui penerapan teknologi. 

Ketiga, perilaku bisnis yang proaktif dalam menghadapi persaingan. Anggraini 

(2017) mengemukakan bahwa perilaku bisnis dapat didefinisikan sebagai evaluasi 

tata kelola dari berbagai aktivitas dan strategi yang digunakan oleh para pebisnis 

ketika melakukan tanggung jawab pekerjaannya. 

Richard Cantillon, orang pertama yang menggunakan istilah entrepreneur di 

awal abad ke-18, mengatakan bahwa wirausaha adalah seseorang yang 

menanggung risiko. Wirausaha dalam mengambil tindakan hendaknya tidak 

didasari oleh spekulasi, melainkan perhitungan yang matang. Ia berani mengambil 

risiko terhadap pekerjaannya karena sudah diperhitungkan. Oleh sebab itu, 

wirausaha selalu berani mengambil 

Risiko yang moderat, artinya risiko yang diambil tidak terlalu tinggi dan tidak 

terlalu rendah. Keberanian menghadapi risiko yang didukung komitmen yang kuat, 

mendorong wirausaha untuk terus berjuang mencari peluang sampai memperoleh 

hasil. Hasil-hasil itu harus nyata/jelas dan objektif, dan merupakan umpan balik 

(feedback) bagi kelancaran kegiatannya(Suryana,2003 : 14-15). Kemauan dan 

kemampuan untuk mengambil risiko merupakan salah satu nilai utama dalam 

kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil risiko akan sukar memulai 

atau berinisiatif. 

Menurut Angelita S. Bajaro, ―seorang wirausaha yang berani menanggung 

risiko adalah orang yang selalu ingin jadi pemenang dan memenangkan dengan 

cara yang baik‖ (Yuyun Wirasasmita, dalam Suryana, 2003 : 21). 
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Wirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih 

menantang untuk lebih mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha 

yang kurang menantang. Oleh sebab itu, wirausaha kurang menyukai risiko yang 

terlalu rendah atau terlalu tinggi. Keberanian untuk menanggung risiko yang 

menjadi nilai kewirausahaan adalah pengambilan risiko yang penuh dengan 

perhitungan dan realistis. Kepuasan yang besar diperoleh apabila 

berhasil dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara realistis. Wirausaha 

menghindari situasi risiko yang rendah karena tidak ada tantangan, dan menjauhi 

situasi risiko yang tinggi karena ingin berhasil. Pilihan terhadap risiko ini sangat 

tergantung pada : 

1. daya tarik setiap alternatif 

2. kesediaan untuk rugi 

3. Kemungkinan relatif untuk sukses atau gagal 

Untuk bisa memilih, sangat ditentukan oleh kemampuan wirausaha untuk 

mengambil risiko antara lain : 

1. keyakinan pada diri sendiri 

2. kesediaan untuk menggunakan kemampuan dalam mencari peluang dan 

kemungkinan memperoleh keuntungan. 

3. kemampuan untuk menilai situasi risiko secara realistis. 

Pengambilan risiko berkaitan dengan berkaitan dengan kepercayaan diri 

sendiri. Artinya, semakin besar keyakinan seseorang pada kemampuan sendiri, 

maka semakin besar keyakinan orang tersebut akan kesanggupan mempengaruhi 

hasil dan keputusan, dan semakin besar pula kesediaan seseorang untuk mencoba 

apa yang menurut orang lain sebagai risiko. Oleh karena itu, pengambil risiko 

ditemukan pada orang-orang yang inovatif dan kreatif yang merupakan bagian 

terpenting dari perilaku kewirausahaan (Suryana, 2003 : 22). 

 
4.2 Resiko dan Ketidakpastian 

 
Ketika anda terjun ke dunia usaha, Anda juga harus siap menghadapi segala 

bentuk perubahan, kejadian dan hal-hal yang penuh ketidakpastian. Inilah 
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perbedaan yang paling mendasar antara belajar di  sekolah, yang penuh teori 

dankepastian, dengan berwirausaha,yang penuh dengan hal-hal yang tidak pasti 

dan berisiko 

1. Ketidakpastian (Unexpected risk) 

Ketikdakpastian selalu berhubungan dengan keadaan yang memiliki 

beberapa kemungkinan kejadian dan dampaknya. Ketidakpastian (uncertainty) 

sering di sebut ―unexpected risk‖ atau risiko tak terduga dari sebuah kejadian. 

Contoh: 

a. Perubahan cuaca yang berakibat pada masalah pengiriman barang. 

b. Risiko yang terjadi karena bencana alam.  

c. Risiko atas kerugian yang timbul karena perubahan kurs mata uang negara 

lain tehadap nilai mata uang rupiah yang mengakibatkan kenaikan biaya dan 

harga barang. 

Ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian Ada beberapa 

penyebab kegagalan usaha :  

 Perencanaan yang kurang matang  

 Kurangnya modal  

 Bakat yang tidak cocok  

 Kurang pengalaman  

 Lemahnya pemasaran  

 Tidak mempunyai semangat berwirausaha  

 Tidak mempunyai etos kerja yang tinggi 

Ciri-ciri risiko dari ketidakpastian adalah: 

- Tidak bisadi duga sebelumnya. 

- Sulit di rencanakan. 

- Bersifat tiba-tiba. 

- Biasa digolongkan ―force majeure‖(bencana alam). 

 

2.      Risiko ( expected risk) 

Risiko merupakan informasi, kejadian,kerugian atau pekerjaanyamg terjadi 

sebagai akibat dari keputusan yang di ambil dalam kehidupan sehari-hari. Risiko 
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dapat besifat pasti maupun tidak pasti yang bisa di kalkulasi secara 

kuantitatif.Kunci untuk mengetahui seberapa besar risiko yang akan Anda hadapi 

adalah seberepa anda mandapatkan informasi.Semakin sempurna Anda 

mengetahui seberepa besar risikonya. Contoh risiko: 

- Kerugian akibat hilangnya barang. 

- Penurunan pendapatan karena panurunan penjualan. 

- Kemacetan mesin produksi yangberakibat pada jumlah barang yang 

diproduksi. 

- Terbakarnya gudang barang yang berisiko menyebabkan kerugian. 

- Klasifikasi Resiko Usaha 

Secara umum, risiko usaha dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

1. Risiko Murni 

Risiko murni adalah risiko yang menyebabkan kerugian dan tidak mungkin 

menimbulkan keuntungan. Risiko mutni menjadi karena ketidaksengajaan dan 

tidak dapat diecgah. 

Contoh: 

a. Kerugian akibat kerusakan mesin. 

b. Kerugian akibat mati lastrik. 

c. Kerugian karena kebakaran gedung. 

2. Risiko Spekulatif 

Risiko spekulatif adalah risiko yang diambil secara sengaja atau sadar oleh 

seorang wirausaha dan memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu keuntungan atau 

kerugian. 

Contoh: 

a. Membeli barang dengan menggunakan mata uang asin (Misalnya Dolar 

Amerika). 

b. Membeli mobil tanpa di asuransikan mengandung risiko  spekualatif, yaitu 

bila mengalami musibah perusahaan akanmengalami kerugian. 

Berdasarkan jenis dampaknya, resiko usaha bisa diklasifikasikan sebagai 

berikut. 
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3. Risiko Sistematik 

Risiko sistematik adalah risiko yang mampunyai dampak lebih komleks 

dibandingkan risiko murni dan risiko spualatif. 

4. Risiko spesifik 

Risiko spesifik adalah risiko yang memiliki dampak khusus dan tidak dapat 

dihindari tetapi bisa diminimalisasi tingkat risikonya. 

 
4.3  Jenis-jenis Resiko Usaha 

 
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian dan ketatnya persaingan usaha, 

Anda tidak  mungkin menghindari risiko. Salah satu cara yang efektif dan efesien 

dalam menghadapi risiko adalah dengan negenali jenis-jenis risiko itu sendiri. 

Jenis-jenis risiko yang sering erjadi dalam dunia usaha dan berwirausaha 

adalah sebagai berikut. 

1. Risiko perusahaan 

Risiko perusahaan adalah risiko yang terjadi pada usaha Anda yang akan 

berdampak pada kelangsungan hidup atau saham perusahaan Anda. 

2. Risiko Keuangan 

Risiko keuangan adalah risiko yang berdampak kerugian pada aspek 

keuangan perusahaan. 

3. Risiko Likuiditas (ketersediaan uang tunai) 

Risiko likuiditas terjadi ketika ada tagihan mecet dari pelanggan yang 

menyebabkan permasalahan dalam ketersediaan uang tunai (likuiditas) 

perusahaan. Hal ini bisa berdampak pada kerugian tingkat suku bunga dan 

kesulitan dalam membayar gaji karyawan. 

4. Risiko Permodalan  

Risko  permodalan  adalah  risiko  yang  terjadi  karena  kerugian, 

penjualan, likuiditas, dan keuangan yang membuat  modal usaha Anda 

mengalami penurunan yang signifikan (rugi besar). Hal ini harus segera 

diatasi dengan meneliti dan mengevaluasi faktor penyebabnya. 
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5. Risiko Pasar  

Risiko pasar, yaitu risiko yang terjadi akibat persaingan usaha, perubahan 

pola persaingan, daya hidup pelanggan,maupun munculnya pesaing baru 

yang potensial di pasarproduk Anda. 

6. Risiko operasional 

Risiko operasional adalah risiko dari penyimpangan hasil yang di prediksikan 

karena tidak sempurnanya penerapan keputusan, perubahan sistem, SDM, 

tegnolovasi,  produktivitas, inovasi, proses dan mutu produk. 

7. Menurut sifat  

• Resiko Murni  

Yaitu resiko yang terjadi pasti akan menimbulkan kerugian dan terjadinya 

tanpa sengaja.  

Misalnya : kebakaran, bencana alam, pencurian dan sebagainya 

• Resiko Spekulatif  

Yaitu resiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar 

memberikan keuntungan bagi pihak tertentu.  

Misalnya :utang piutang, perdagangan berjangka, dan sebagainya  

• Resiko Fundamental  

Yaitu resiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang 

dan yang menderita cukup banyak.  

Misalnya : banjir, angin topan, dan sebagainya.  

Menurut sumber / penyebab timbulnya, dibedakan Resiko Intern / Internal 

Yaitu resiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri misalnya : 

- Ketidaktahuan  

- Kesalahan manuasiawi  

- Kurang pengalaman  

- Kurang pelatihan  

- Kegagalan tim untuk bekerjasama secara efektif  

- Kekurangan sumber daya  

- Teknologi tidak dikenal 
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4.4 Resiko Ekstern/ Eksternal  

 
Yaitu resiko yang berasal dari luar perusahaan misalnya : 

- Kegiatan pemasok yang berakibat kegagalan, perubahan spesifikasi  produk  

- Kegiatan pesaing / adanya saingan usaha yang sama  

- Tingkah laku pelanggan [ perubahan permintaan, perubahan persepsi ]  

- Terjadi perubahan politik [ UU yang mempengaruhi produk/ pelanggan ]  

- Kekuatan alam  

Menurut dapat tidaknya resiko dialihkan kepada pihak lain, dibedakan: 

- Resiko yang dapat dialihkan pada pihak lain, dengan mempertanggungkan 

suatu obyek yang akan terkena resiko pada perusahaan asuransi  

-   Resiko yang tidak dialihkan pada pihak lain  

Menurut kejadian ( yang mungkin terjadi ) dibedakan :  

- Perubahan permintaan Suatu keadaan yang bisa terjadi karena perubahan 

ekonomi,modal, selera konsumen yang mengakibatkan terjadinya 

penurunan permintaan. Contohnya :  

 Perubahan ekonomi : utang piutang, perdagangan berjangka  

 Perubahan model : pakaian, sepatu, alat komunikasi 

 Perubahan selera konsumen : jasa salon,foto copy,catering 

Perubahan konjungtur  

Perubahan kondisi ekonomi yang tidak menentu sehingga mempengaruhi 

keadaan usaha  

Contohnya :  

 Pengaruh insflasi  

 Pengaruh eksport / import  

 Pengaruh bencana alam  

Persaingan  

Situasi dimana antar wirausaha melakukan usaha yang sejenis/sama.  

Penggunaan alat modern yang mempengaruhi hasil produksi antara lain kualitas 

barang, harga jual produk, penghematan tenaga  
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Contoh :  

- Penemuan baru : tehnik produksi,variasi,peralatan produksi  

- Kondisi perdagangan : sehat atau tidaknya mempengaruhi kelancaran 

keuangan , selera konsumen  

- Pengaruh musim : musim dingin, musim kemarau, musim hujan 

- Perkembangan IPTEK Perubahan teknologi tepat guna Contoh : HP, 

Internet, Fax  

- Perubahan peraturan  

Contoh : aturan hukum, aturan pendidikan, aturan lalu lintas, aturan 

administrasi pemerintah  

- Bencana alam  

Contoh : banjir, gempa, angin topan  

- Resiko teknis  

Resiko ini terjadi akibat kekurangmampuan wirausaha / manajer dalam 

keputusan.  

Faktor penyebab :  

 Biaya produksi yang tinggi ( inefisien )  

 Pemakaian SDM yang tidak seimbang (tenaga kerja terlalu banyak) 

 Terjadi kebakaran akibat keteledoran dan kurang cermat  

 Terjadi pencurian akibat pengawasan yang kurang baik 

 Terus menerus rugi karena biaya yang terus membengkak  

 Penempatan tenaga kerja yang kurang tepat sehingga produktifitas kerja    

yang menurun  

 Perencanaan dan desian yang salah sehingga suli dioperasionalnya 

 Faktor Penyebab Resiko Usaha 

 Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya risiko usaha adalah sebagai 

berikut. 

1.    Perubahan, meliputi: 

a.    Lingkungan dan global, 

b.    Sosial dan ekonomi, 

c.    Persaingan, 
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d.    Gaya hidup, 

e.    Tren pasar, 

f.     Tegnologi, 

g.    Budaya, dan 

h.    Peraturan pemerintah 

2.    Kesalahan trategi dan perencanaan. 

3.    Keputus yang tidak tepat sehingga menimbulkan kejadian di luar rencana. 

4.    Persiapan yang kurang matang. 

5.    Kelegahan pribadi atau penanggungjawab. 

 
4.5 Klasifikasi Dalam Menghadapi Resiko Usaha 

 
Berdasarkan cara pandang dan menghadapi risiko,setiap orang wirausaha 

dapatdiklasifikasikan sebagai berikut. 

1. Risk avoider 

Risk avoider adalah orang yang tidak senang menghadapirisiko bahkan 

cenderung menghindari risiko. 

2. Risk Calculator 

Risk calculator adalah orang yang berani mengambil keputusan bila risiko 

atau dampaknya bisa dikalkulasikan (dihitung berapa tingkat kerugiannya). 

3. Risk Taker 

Risk taker adalah orang yang berani dan mampu mengambil keputusan 

dengan mengukur risiko secara intuitif saja. Para risk taker ini sering disebut 

speculator atau gambler. 

Cara Mengidentifikasi Resiko Usaha 

Seorang wirausaha perlu mengindentifikasi risiko agar meminimalkan 

dampak yang terjadi. Cara mengindentifikasi risiko adalah sebagai berikut. 

1. Metode Analisa Dari Pengalaman dan Sejarah 

Gunakan informasi dan data yang ada untuk menganalisa risiko yang akan 

terjadi di kemudian hari. aontoh: 

a.   Informasi keluhan pelanggan  
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b.   Informasi kecacatan produk 

c.   Informasi track record SDM (rekam jejak karyawan) 

d.   Informasi pertumbuhan penjualan. 

2.  Metode Pengamatan dan Survei 

Dengan melakukan penga. 

matan survie, akan di peroleh informasi tentang hal yang diinginkan . 

Contoh: 

a.   Pengamatan dan survie tingkat kebutuhan pasar. 

b.   Pengamatan dan survie tentang ketidakpuasan pelanggan. 

c.   Pengamatan dan survie untuk menemukan produk baru. 

d.   Pengamatan dan survie gaya hidup pelanggan . 

e.   Pengamatan dan survie lokasiberdirinya pabrik dan lingkungan. 

3. Metode Acuan  

Metode acuan sering digunakan n ancamandalam menemukan kelemahan, 

peluang, hambatan, kekuatan, dan ancaman sehingga wirausaha tahu apakah 

produk,srategi, dan mutunya telah sesuai dengan pasar. Acuan yang digunakan 

adalah acuan  yang bersifat trategis, yaitu pemimpin pasar atau produk unggalan. 

4. Metode dari Para Pakar atau Pendapat Ahli. 

Kita dapat mengindentifikasi risiko dan hal-hal yang mungkin terjadi dengan 

bertanya pada pendapat ahli bila mengambil keputusan tertentu. 

Ø Arthur Williams dan Richard, M H  

Resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode 

terentu 

Ø  Abas Salim  

Resiko adalah ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian  

Ø  Soekarto  

Resiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa  

Ø  Herman Darmawi  

Resiko adalah penyebaran penyimpangan hasil aktual dari hasil yang 

diharapkan .  
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4.6  Mengatasi Dan Memperkecil Risiko Usaha 

 
Salah satu faktor sukses berwirausaha adalah mengatasi dan memperkecil 

risiko. Cara mengatasi dan memperkecil risiko adalah sebagai berikut. 

1.    Gunakan pengetahuan Anda untuk mengetahui dampak atau risiko yang   

akan terjadi. 

2.  Manfaatkan pengalaman yang Anda miliki. 

3.    Berpikir kreatif dan inovatif  dan yakinlah bahwa segala sesuatu pasti ada 

penyelesaiannya. 

4.    Asurasikan apa yang perlu diasurasikan. 

5.    Bekerja dan berpikir prestatif, yang merupakan faktor pendorong untuk 

mendapatkan pengetahuan baru melalui‖problem and experiential based 

learning‖(Belajar dari masalah dan pengalaman). 

6.    Keahlian menganalisa, menelaah, menilai, dan menguraikan sebab akibat  

serta keyakinan diri  untuk mengambil risiko. 

7.    Mengubah keadaan yang bisa menimbulkan risiko menjadi keadaan yang     

lebih baik dan berisiko kecik. 

8.    Proaktif dan antisipatif, adalah kunci penting dalam mengelolahrisiko. 

Upaya Dalam Meminilasir Resiko Usaha 

1. Manajer atau wirausaha menambah pengetahuan tentang:  

Ø  Ketrampilan teknis, terutama yang berkaitan dengan proses produksi yang   

dihasilkan. Misalkan yang semula dengan teknologi tradisional diganti 

dengan teknologi tepat guna/modern  

Ø  Ketrampilan mengorganisasi yaitu kemampuan meramu yang tepat dari 

faktor produksi dalam usaha mencakup SDM, SDA, modal . Ibarat membuat 

kue, bagaimana agar rasanya enak, murah dan disenangi pembeli.  

Ø  Ketrampilan memimpin yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan usaha 

dikerjakan dengan baik dan serasi oleh semua orang yang ada pada 

organisasi. Untuk itu setiap pimpinan dituntut membuat konsep kerja. 
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Ø  Membuat strategi usaha yang terarah untuk masa depan, yang meliputi 

strategi produksi, strategi keuangan, strategi SDM, strategi operasional, 

strategi pemasaran, strategi penelitian dan pengembangan.  

Ø  Mengalihkan kerugian pada perusahaan asuransi, dengan konsekuensi 

setiap saat harus membayar premi yang merupakan pengeluaran tetap. 

2. Resiko Pasar  

Resiko ini terjadi akibat produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku 

di pasaran.  

Faktor penyebab :  

~ Kesalahan dalam mengidentifikasi pasar  

~ Kesalahan dalam mengetahui kebutuhan pelangan dalam pasar yang dipilih  

~ Kegagalan dalam memprediksi perubahan pasar  

~ Kesalahan dalam memperhitungkan secara makro  

~ Kegagalan dalam memprediksi siklus pasar  

Upaya yang ditempuh:  

 Mengadakan inovasi yaitu membuat desain baru dari produk yang  disenangi 

calon pembeli. Misal budidaya lele dumbo  

 Mengadakan penelitian pasar dan memperoleh informasi pasar secara  

berkesinambungan.  

3. Resiko Kredit  

Resiko yang ditanggung kreditor akibat debitor tidak membayar pinjaman 

sesuai waktu yang telah disepakati.  

- Faktor penyebab:  

 Sering terjadi produsen menaruh produknya terlebih dahulu dan dibayar 

kemudian  

 Deditor meminjam uang untuk usaha tetapi usahanya gagal akibatnya 

timbul kredit macet,  

- Upaya yang ditempuh:  

a. Berikan kredit pada seseorang yang minimal memenuhi syarat sebagai 

berikut:  
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 Dapat dipercaya yaitu watak dan reputasinya  

 Kemampuan untuk membayar, hal ini dapat dilihat dari 

kemampuan/hasil yang diperoleh dari usahanya  

 Kemampuan modal sendiri yang ditempatkan dalam usaha sehingga 

merupakan net personal assets  

 Keadaan usahanya selama ini apakah menunjukkan trend naik atau turun.  

 Jangan memberikan pinjaman yang terlalu besar sambil mengevaluasi 

kredibilitas debitor  

 Memperlihatkan pengelolaan dana debitor bila yang bersangkutan memiliki 

perusahaan. 

Resiko Alam  

Resiko ini di luar pengetahuan/ jangkauan manusia, misal gempa bumi, banjir, 

angin topan, kemarau panjang. Kemungkinan – kemungkinan bertahannya 

seorang wirausahawan tetap hidup dalam menghadapi resiko terburuk  

antara lain :  

Memperbaiki usaha :  

Memperbaiki tampilan, mengganti nama, mengganti personil, melengkapi alat-

alat, mengganti strategi pemasaran, memperbaiki cara produksi/cara kerja.  

 Melakukan alih usaha :  

Berpindah dari usaha satu ke usaha lainnya yang memungkinkan, misalnya 

dari bengkel umum ke bengkel khusus, pabrik bata ke pabrik genting, produksi 

tahu ke susu kedelai, warung bakso ke warung makan, penerbit ke percetakan, 

dsb.  

Pindah alamat :  

Bisa jadi suatu usaha tidak / kurang berhasil karena faktor tempat yang 

kurang strategis, atau karena di dekatnya ada usaha sejenis yang lebih besar  

Mencari investor untuk berinvestasi :  

Mencari orang yang memiliki dana untuk menginvestasika uangnya dengan 

kompensasi tertentu, misal dengan bagi hasil  

Meminta pihak lain untuk mengakuisisi :  



86 

Meminta pihak lain untuk membeli sebagian besar saham dengan konsekuensi 

otoritas pengendalian usaha akan beralih kepihak lain. laku di pasaran.  

Faktor penyebab :  

~ Kesalahan dalam mengidentifikasi pasar  

~ Kesalahan dalam mengetahui kebutuhan pelangan dalam pasar yang dipilih  

~  Kegagalan dalam memprediksi perubahan pasar  

~  Kesalahan dalam memperhitungkan secara makro  

~  Kegagalan dalam memprediksi siklus pasar  

 Upaya yang ditempuh:  

 Mengadakan inovasi yaitu membuat desain baru dari produk yang disenangi 

calon pembeli. Misal budidaya lele dumbo  

roleh informasi pasar secara 

berkesinambungan.  

a. Melakukan alih usaha :  

Berpindah dari usaha satu ke usaha lainnya yang memungkinkan, misalnya 

dari bengkel umum ke bengkel khusus, pabrik bata ke pabrik genting, produksi 

tahu ke susu kedelai, warung bakso ke warung makan, penerbit ke percetakan, 

dsb.  

b. Pindah alamat :  

Bisa jadi suatu usaha tidak / kurang berhasil karena faktor tempat yang 

kurang strategis, atau karena di dekatnya ada usaha sejenis yang lebih besar 

c. Mencari investor untuk berinvestasi :  

Mencari orang yang memiliki dana untuk menginvestasika uangnya dengan 

kompensasi tertentu, misal dengan bagi hasil  

d. Meminta pihak lain untuk mengakuisisi :  

Meminta pihak lain untuk membeli sebagian besar saham dengan 

konsekuensi otoritas pengendalian usaha akan beralih kepihak lain. 

Pengambilan Topologi  

1. Pada tingkat bawah :  
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Perusahaan membutuhkan pekerja-pekerja yang terampil dalam 

melaksanakan hal-hal yang rutin dan mempunyai sedikit resiko.Mereka akan 

membawa kestabilan perusahaan.  

2. Pada tingkat menengah :  

Manajer harus dapat lebih banyak kebebasan untuk berinovasi dan 

membuat  perubahan-perubahan kecil dalam prosedur dan fungsi. Orang-orang 

yang berada di sini dianggap sebagai pengambil resiko. 

3. Pada tingkat atas :  

Mereka harus mempunyai kemampuan untuk merumuskan dan menerapkan 

ide-ide kreatif agar berhasil dalam bisnis dan mewujudkan ide-ide mereka menjadi 

kenyataan.  

Manajemen. Pengertian manajemen menurut Prof. Die Liang Lee, adalah 

ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasikan 

serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  

Fungsi manajemen:  

 

 

 

 

Contingency planning [perencanaan peristiwa tak terduga] merupakan cara 

untuk mengatasi resiko tertinggal adalah membuat rencana untuk peristiwa tak 

terduga rencana yang belum terjadi selain itu dengan memikirkan kemungkinan 

pemecahan sebelum terjadi dengan menerapkan pendekatan rasional secara lebih 

baik pada rencana tersebut maupun akibat yang dihasilkan. Pengembangan 

produk sering kali dimulai dengan ‗ hanya sebuah gagasan‘ yang dapat datang 

dari sejumlah sumber antara lain:  

~ Permintaan pasar  

~ Riset pasar  

~ Kemampuan teknologi baru  

~ Analisis terarah dari jajaran produk yang pernah dianalisi kesenjangannya  
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terkait ini dapat dikendalikan? Yaitu dengan mengambil pendekatan berfase 

artinya membatasi komitmen pada waktu tertentu dan pengembangan hanya 

berlanjut bila resiko yang dinilai untuk fase berikut sebanding dengan jumlah yang 

akan terkena resiko. Fase tersebut dapat dipandang dari berbagai sudut yaitu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tahap perencanaan resiko  

Petunjuk mengenai tahap perencanaan resiko:  

-  Kenali sumber resiko  

Mengidentifikasi sebanyak mungkin sumber resiko Membentuk tim kerja 

Adakan pembahasan dengan sumbang saran Pertimbangkan hati-hati susunan tim 

yang wajar agar pembahasan lebih efektif Sumber potensial dikelola Carilah 

seseorang yang trampil menemukan apa-apa. 

-  Hindari resiko  

Hal-hal yang dapat mencegah sunber resiko secara potensial adalah: 

Pertimbangkan bagaimana potensi resiko dapat dibicarakan Gunakan tenaga ahli 

untuk pembicaraan Carilah pengalaman baru dalam menangani masalah 

Pertimbangkan bagaimana resiko dapat dipindahkan Berilah imbalan kepada para 

ahli yang membantu memecahkan masalah. 

-     Kendalikan manajemen  

Pengendalian yang baik diperlukan dalam kasus apapun dan pimpinan 

bersama staf harus memonitor kemajuan teknik proyek setiap waktu untuk 

menemukan masalah sedini mungkin, sehingga dapat mengadakan perbaikan. 

Asuransikan beberapa resiko misalnya kegagalan pemasok dan kerusakan 

pada peralatan kritis. Kelayakan produk atau asuransi jaminan profesi atau garansi 
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pemerintah yang dapat dipakai untuk mengurangi finansialexposure akibat ulah 

pelanggan yang ada di Negara lain.  

- Resiko yang tertinggal.  

- Kemungkinan resiko yang dulu terjadi lagi sasarannya. 

Perencanaan scenario  

Teknik ini dilakukan dengan melihat bahaya yang mungkin terjadi atau 

scenario alternative dari faktor yang menyebabkan ketidakpastian. Setelah itu lalu 

merencanakan setiap scenario dilakukan secara mendetail.  

Evaluasi Resiko 

Beberapa upaya agar berhasil [efektif] dalam usaha mengurangi waktu 

meliputi hal-hal berikut:  

Kumpulkan sedini mungkin sebuah tim inti untuk memelihara visi sasaran 

yang konsisten  

Ø   Pastikan jenis aktivitas yang berlainan  

Ø   Tentukan informasi yang diambil dari aktivitas awal oleh tim atau bagian 

lain yang memerlukan informasi untuk aktivitas berikutnya  

Ø   Dukung penggunaan informasi parsial yaitu komunikasi yang efisien dan 

terbuka dengan kepercayaan yang tinggi dan memungkinkan orang untuk 

memulai aktifitas, sebelum tugas utama benar-benar selesai  

Ø  Pastikan bahwa prosedur persetujuan fase beroperasi dengan lancar dan 

cepat Perkuat tim pengembangan untuk sebanyak mungkin keputusan 

tidak harus keluar dari tim Terapkan pengembangan bertahap  

( incremental development ) bila memungkinkan. 

Intisari 

Dalam kondisi yang penuh ketidak pastian dan ketatnya persaingan usaha, 

Anda tidak mungkin menghindari risiko. Salah satu cara yang efektif dan efesien 

dalam menghadapi risiko adalah dengan negenali jenis-jenis risiko itu sendiri. 

1.    Di dalam berwira usaha kita harus memperhatikan faktor-faktor yang 

menyebabkan munculnya risiko usaha 

2.   Seorang wirausaha perlu mengindentifikasi risiko agar meminimalkan 
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dampak yang terjadi nantinya misalnya metode Analisa Dari Pengalaman 

dan Metode Pengamatan dan Survei Resiko bagi para wirausaha bukanlah 

sebagai suatu hambatan untuk meraih kesuksesan tetapi dijadikan sebagai 

suatu tantangan. Wirausaha adalah orang yang lebih menyukai hal-hal yang 

menantang untuk lebih mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Pengambilan 

resiko menurut perspektif wirausaha yaitu dengan mengambil resiko yang 

tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Karena seorang wirausaha selalu 

ingin berhasil menjauhi resiko yang tinggi, dan menghindari resiko yang 

lebih rendah karena bagi mereka tidak ada tantangan. 

Dalam pengambilan resiko para wirausaha selalu memperhitungkan matang-

matang keputusan yang akan diambil. Pengambilan resiko berkaitan erat dengan 

kepercayaan diri. Semakin besar keyakinan pada kemampuan diri sendiri, semakin 

besar pula keyakinan dalam mempengaruhi hasil dan keputusan, serta semakin 

siap pula mencoba apa yang menurut orang lain penuh dengan resiko. 

Yang membedakan seorang wirausaha dengan yang lainnya adalah kesiapan 

dalam pengambilan resiko. Kebanyakan orang lebih suka berada dalam titik yang 

aman dan nyaman dengan tidak mengambil hal yang beresiko atau lebih memilih 

resiko yang lebih rendah. Berbeda dengan wirausaha, resiko dijadikan sebagai 

tantangan untuk mencapai kesuksesan, bukan suatu hambatan yang menjadikan 

kita gagal.  

Anak muda sering dikatakan selalu menyenangi tantangan. Mereka tidak 

takut mati. Inilah salah satu faktor pendorong anak muda menyenangi olah raga 

yang penuh dengan resiko dan tantangan, seperti balap motor di jalan raya, balap 

mobil milik orang tuanya. Tetapi, contoh-contoh tersebut dalam arti negatif. 

Olahraga beresiko yang positif ialah panjat tebing, mendaki gunung, arum jeram 

karate atau olah raga bela diri dan sebagainya. 

Ciri-ciri dan watak seperti ini dibawa ke dalam wirausaha yang juga penuh 

resiko dan tantangan, seperti persaingan, harga turun naik, barang tidak laku dan 

sebagainya. Namun semua tantangan ini harus dilakukan dengan penuh 

perhitungan. Jika perhitungan sudah matang, membuat pertimbangan dari segala 

macam segi, maka berjalanlah terus dengan tidak lupa berlindung kepada-Nya.  
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Berani mengambil resiko 

Risiko itu ada bilamana waktu yang akan datang (future) tidak diketahui 

(uknown). Jadi, dengan perkataan lain resiko itu ada bila ada ketidakpastian 

(uncertainty). Berhubungan akibat daripada resiko itu sangat tidak kita kehendaki, 

maka setiap orang akan bertindak sebgai risk manager, bukan karena dipilih tetapi 

karena terpaksa. Berhubung resiko itu banyak ragamnya, dalam tahap ini akan 

dibahas terutama resiko yang dihadapi oleh business firm dan selanjutnya resiko 

yang dihadapi oleh keluarga. Beberapa jenis resiko: 

1.  Objective risk :  ialah resiko yang terjadi secara alami (nature) yang sama  

bagi semua orang dan cara mengatasinya pun sama. 

2.  Subjective risk :  adalah resiko yang diperkirakan akan terjadi oleh setiap 

orang sebagai akibat objective risk. 

3.  Uncertainty : adalah kesadaran orang akan adanya resiko dalam situasi 

tertentu, tetapi sulit untuk memperkirakan mana dari sekian akibat atau 

hasil yang akan terjadi. Tidak seperti halnya kemungkinan, ketidakpastian ini 

tidak dapat diukur dengan alat apa pun yang dapat diterima. 

Reaksi terhadap resiko; adalah reaksi seseorang atau tindakan seorang 

dalam situasi yang tidak pasti. Reaksi ini antara lain disebabkan karena 

ketidakpastian ini. Reaksi orang terhadap resiko tidak sama, tergantung pada hal 

yang berikut: 

a.  Jenis kelamin 

b.  Pendidikan 

c.   Umur 

d.   Intelegensi 

e.    Kondisi ekonomi 

-   Membuat strategi usaha yang terarah untuk masa depan, yang meliputi 

strategi produksi, strategi keuangan, strategi SDM, strategi operasional, strategi 

pemasaran, strategi penelitian dan pengembangan.  
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4.7  Tips Praktis Mengelola Risiko untuk Pemula  

 
Bagi Anda para wirausahawan pemula, Anda bisa menggunakan beberapa 

tips dan trik praktis untuk mengelola risiko -risiko yang mungkin terjadi. Berikut 

adalah beberapa tisp praktis mengelola risiko untuk pemula dalam bisnis. 

 Pahami bahwa riisko yang dihadapi bukan penghambat bagi Anda untuk 

maju. Risiko justru mesti diambil sebagai bentuk onsekuensi karena Anda 

menginginkan suatu hal yang lebih baik atau suatu keberhasilan tertentu. 

Semakin tinggi hasil yang diinginkan, maka semakin besar pula risiko yang 

harus dihadapi dan dikelola. 

 Jangan panik. Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah dengan 

mengidentifikasi risiko apa yang berpotensi untuk muncul. mulailah dari 

lingkungan yang ada di sekitar Anda untuk melakukan identifikasi risiko. Bisa 

juga identifikasi risiko dilakukan dengan melihat hubungan dengan para 

pemasok, pelanggan, atau pun pesaing. 

 Dari risiko yang sudah teridentifikasi, maka Anda bisa menentukan seberapa 

sering risiko tersebut mungkin muncul. 

 Tentukan seberapa besar potensi dampak yang mungkin terjadi dari risiko 

yang telah diidentifikasi tadi. 

 Siapkan langkah -langkah mitigation risk, hanya untuk risiko yang dominan 

atau pada prioritas saja. Ini dilakukan karena banyak hal yang mesti 

dilakukan dalam bisnis. Jika terlalu fokus pada risiko -risiko yang bukan 

prioritas, maka waktu Anda justru akan habis dan membuat Anda jadi ragu -

ragu atau takut dalam melanjutkan bisnis. 

 Untuk melakukan mitigation risk, pastikan Anda mampu menghitung dengan 

benar biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola risiko. Pastikan pula 

manfaat yang diperoleh dari pengellaan risiko tersebut bisa lebih besar dari 

biaya yang dikeluarkan. 

Menyusun sebuah perencanaan manajemen risiko yang solid adalah salah 

satu hal terpenting yang dapat anda lakukan untuk bisnis anda. Banyak 

perusahaan yang gagal sepanjang waktu, terkadang mereka menyalahkan nasib 
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jelek, "keadaan ekonomi", dan keadaan lainnya yang tak tampak. Manajemen 

risiko adalah tentang mempersiapkan diri sebaik mungkin terhadap kemungkinan 

terjadinya kejadian yang tidak diinginkan ini, sehingga anda dapat, mengimbangi 

badai yang meruntuhkan kompetitor anda. 

Bencana tentu saja tetap dapat menenggelamkan sebuah rencana terbaik, 

namun dengan melakukan manajemen risiko secara serius akan dengan pasti 

meningkatkan peluang sukses jangka panjang anda. Jadi mari kita mulai. 

1. Membuat Perencanaan 

Setiap bisnis harus memiliki sebuah perencanaan manajemen risiko yang 

solid. Berikut merupakan panduan dalam menyusunnya. 

Format perencanaan tersebut dapat bervariasi, tergantung kepada 

kebutuhan perusahaan anda. Sebuah perencanaan manajemen risiko untuk 

perusahaan yang besar dan kompleks dapat dijalankan dengan mudah dalam 

ratusan halaman, sedangkan sebuah bisnis kecil mungkin hanya memerlukan 

sebuah spreadsheet kecil yang berfokus pada item utama. 

Ada beberapa item penting untuk dicantumkan dalam perencanaan 

manajemen risiko, sebagai berikut: 

• Daftar risiko 

• Penilaian tiap risiko berdasarkan kecendrungan terjadi dan dampaknya 

• Penilaian terhadap pengendalian saat ini 

• Rencana tindakan 

Mari kita lihat tiap-tiap item tersebut secara berurutan. Jika anda telah 

mengikuti seri ini sejauh ini, anda akan menyadari bahwa kami telah mencakup 

dua item pertama dalam tutorial terakhir. Jadi kita telah memiliki awal yang baik 

untuk perencanaan kita. Berikut adalah contoh tabel yang kita susun waktu lalu: 
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Perencanaan lengkap anda tentu saja akan memiliki lebih banyak item, 

namun contoh ini paling tidak mengilustrasikan format tersebut. Anda dapat 

mengacu ke tutorial lain untuk lebih detail tentang apa maksud dari tiap nilai. Jadi 

untuk melengkapi perencanaan manajemen risiko kita, kita hanya perlu 

menambahkan dua kolom lagi pada tabel tersebut. 

Kolom pertama yang baru tersebut tentang penilaian pengendalian terkini. 

Untuk setiap risiko yang telah anda identifikasi, apa yang sedang anda lakukan 

untuk mengendalikan tiap risiko, dan seberapa efektifkah hal itu? 

Sebagai contoh, mari kita lihat item pertama dalam tabel kita: "Klien utama 

XYZ Corp terlambat membayar tagihan". Mungkin anda telah mengendalikan risiko 

tersebut dengan membuat reminder otomatis yang terkirim jika tagihan mendekati 

jatuh temponya, dan menunjuk salah satu staf anda untuk bertanggungjawab 

dalam menindaklanjuti secara personal melalui telepon dan email. Anda akan 

memasukkan hal tersebut ke dalam daftar sebagai existing controls dalam 

perencanaan manajemen risiko anda. 

Risiko Kecendrungan Dampak Nilai Risiko 

Klien utama XYZ Corp terlambat 

membayar tagihan. 
5 2 10 

Kehilangan daya selama lebih 

dari 24 jam. 
1 3 3 

COO Janet pergi meninggalkan 

perusahaan. 
4 4 16 

Sebuah kompetitor baru 

memotong harga produk utama 

kami. 

2 5 10 

Scathing ulasan produk dari 

majalah / website berpengaruh. 
3 2 6 



95 

Jadi langkah berikutnya adalah menetapkan efektifitas tindakan - tindakan 

tersebut. Seberapa baik tindakan tersebut sekarang? Jika klien anda hampir selalu 

membayar tepat waktu, sebagai contoh, maka kendali yang anda lakukan efektif. 

Tapi jika XYZ Corp terlambat membayar 2 atau tiga kali tahun ini, kendali yang 

anda lakukan tidak cukup. Sekali lagi, anda dapat menggunakan skala 5 poin 

sederhana berikut: 

1. sangat tidak cukup, atau tidak ada 

2. tidak cukup 

3. memuaskan 

4. kuat 

5. sangat kuat 

Maka elemen akhir rencana anda menjelaskan secara detail tindakan yang 

perlu anda ambil untuk mengatur risiko secara lebih efektif. Apa yang dapat anda 

lakukan, entah itu mengurangi kecendrungan kejadian, atau untuk meminimalkan 

dampaknya ketika itu terjadi? 

Item terakhir akan sedikit lebih kompleks, jadi kita akan melihatnya dalam 

beberapa detail pada seksi berikutnya pada tutorial ini. 

2.  Menentukan Bagaimana Menangani Risiko 

Jadi pada poin di seri ini, kita telah mengidentifikasi seluruh risiko utama 

dalam bisnis kita, memprioritaskannya berdasarkan kecendrungan dan dampak, 

dan menilai efektifitas kendali sekarang ini. 

Langkah berikutnya adalah menentukan apa yang harus dilakukan pada tiap 

risiko, sehingga kita dapat menanganinya dengan baik. Dalam dunia manajemen 

risiko, ada empat strategi utama: 

1. Menghindarinya. 

2. Menguranginya. 

3. Memindahkannya. 

4. Menerimanya. 

Setiap strategi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing - masing, dan 

anda mungkin akan pada akhirnya menggunakan semuanya. Terkadang anda 

mungkin perlu menghindari risiko, dan di saat lainnya anda akan ingin 
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menguranginya, memindahkannya, atau cukup menerimanya. Mari kita lihat apa 

maksud istilah tersebut, dan bagaimana memutuskan klasifikasi yang mana yang 

akan digunakan pada risiko bisnis anda. 

Menghindari risiko 

Terkadang, sebuah risiko akan begitu serius hingga anda ingin 

menghilangkannya, contohnya dengan menghindari seluruh aktivitas, atau 

menggunakan pendekatan yang benar - benar berbeda. Jika sebuah jenis trading 

tertentu sangat berisiko, anda mungkin memutuskan bahwa itu tidak sebanding 

dengan apa yang akan didapat, dan meninggalkannya. 

Keuntungan strategi ini adalah bahwa ini merupakan cara yang paling efektif 

dalam berurusan dengan risiko. Dengan menghentikan aktivitas yang 

menyebabkan masalah - masalah potensial, anda menghilangkan peluang 

kerugian. Namun kelemahannya adalah bahwa anda juga kehilangan beberapa 

keuntungan juga. Aktivitas yang berisiko dapat menjadi sangat menguntungkan, 

atau mungkin memiliki keuntungan lainnya bagi perusahaan anda. Jadi strategi ini 

sangat baik digunakan sebagai langkah terakhir, ketika anda mencoba strategi 

lainnya dan menemukan bahwa tingkat risiko masih terlalu tinggi. 

Mengurangi Risiko 

Jika anda tidak menghilangkan seluruh aktivitas, pendekatan umum adalah 

mengurangi risiko yang berkaitan dengan itu. Ambil langkah untuk membuat hasil 

negatif lebih sedikit terjadi, atau meminimalkan dampaknya ketika itu terjadi. 

Dengan kasus kita sebelumnya, "Klien utama XYZ Corp terlambat membayar 

tagihan" kita dapat mengurangi kecendrungan untuk terjadi dengan menawarkan 

insentif kepada klien yang membayar tagihannya tepat waktu. Mungkin diskon 

10% untuk pembayaran yang lebih cepat, dan penalti untuk pembayaran yang 

terlambat. Berurusan dengan pelanggan yang terlambat membayar dapat sangat 

mengecok, dan kami telah membahasnya lebih pada tutorial tentang menangani 

cash flow lebih efisien, namun berikut adalah beberapa pilihan. Pada contoh yang 

sama, kita dapat mengurangi dampak dengan mengatur akses ke fasilitas kredit 

jangka pendek. Dengan cara tersebut, bahkan jika klien terlambat membayar, kita 

tidak kehilangan uang. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pilihan peminjaman 
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jangka pendek seperti factoring and lines of credit, lihat tutorial kami tentang 

meminjam uang untuk mendanai bisnis. Ini mungkin merupakan strategi yang 

paling umum, dan cocok digunakan untuk rentang risiko yang luas. Pada strategi 

anda anda dapat melanjutkan aktivitas anda, namun dalam pengukuran yang 

membuat bahayanya berkurang. Jika dilakukan dengan benar, anda mendapatkan 

yang terbaik. Namun bahayanya adalah kendali anda menjadi tidak efektif, dan 

anda berakhir dengan tetap menderita kerugian yang anda takutkan. 

Memindahkan Risiko 

Kita semua familiar dengan konsep asuransi dari kehidupan sehari - hari, 

dan hal yang sama berlaku dalam bisnis. Sebuah kontrak asuransi pada dasarnya 

merupakan transfer risiko dari satu pihak ke pihak lainnya, dengan imbalan 

bayaran. 

Contohnya ketika anda memiliki sebuah rumah, ada risiko besar akan 

kebakaran, pencurian atau kerusakan lainnya. Jadi anda membayar sebuah polis 

asuransi rumah, dan memindahkan risiko tersebut ke perusahaan asuransi. Jika 

sesuatu terjadi, perusahaan asuransi yang akan menanggung kerugiannya, dan 

sebagai imbalan untuk jaminan tersebut, anda membayar premi. 

Ketika anda memiliki sebuah bisnis, anda memiliki pilihan untuk 

memindahkan banyak risiko anda ke perusahaan asuransi. Anda dapat 

mengasuransikan properti dan kendaraan anda, juga mengambil berbagai jenis 

asuransi liabilitas untuk melindungi anda dari tuntutan hukum. Kita akan 

membahas lebih detil tentang asuransi pada tutorial selanjutnya dalam seri ini, 

namun ini adalah pilihan yang bagus dalam menangani risiko yang memiliki 

dampak yang besar, sepanjang anda dapat menemukan polis yang terjangkau. 

Menerima Risiko 

Seperti yang telah kita lihat, manajemen risiko mempunyai harga. 

Menghindari risiko berarti membatasi aktivitas perusahaan anda dan melewatkan 

peluang keuntungan. Mengurangi risiko dapat melibatkan sistem baru yang mahal 

atau proses dan kontrol yang melelahkan. Memindahkan risiko juga ada harganya, 

contohnya seperti pada premi asuransi. 
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Jadi dalam kasus risiko tingkat minor, langkah terbaik adalah menerimanya. 

Tidak masuk akal bila menginvestasikan dalam serangkaian software yang mahal 

hanya untuk mengecilkan sebuah risiko yang tidak akan memiliki dampak yang 

besar. Untuk risiko yang mendapatkan nilai dampak dan kecendrungan yang 

rendah, carilah solusi sederhana dan murah, dan jika anda tidak dapat 

menemukannya, maka mungkin akan lebih berharga untuk menerimanya dan 

melanjutkan bisnis seperti biasa. 

Keuntungan dalam menerima risiko adalah cukup jelas: tidak ada biaya, dan 

membebaskan sumber daya untuk fokus pada risiko yang lebih serius. 

Kelemahannya adalah juga cukup jelas: anda tidak memiliki kendali. Jika dampak 

dan kecenrungannya minor, itu mungkin tidak masalah. Namun pastikan bahwa 

anda telah menilai semua hal tersebut dengan benar, sehingga anda tidak akan 

mendapat kejutan yang tidak menyenangkan. 

Monitor 

Melakukan pengukuran tidak cukup; anda juga perlu memeriksa apakah hal 

tersebut bekerja, dan memonitor bisnis anda secara reguler untuk 

mengidentifikasi dan menangani risiko baru. 

Titik awalnya adalah perencanaan yang telah anda tetapkan. Anda sekarang 

telah memiliki sebuah daftar seluruh risiko dalam bisnis anda, penilaian terhadap 

kecendrungan dan dampaknya, sebuah evaluasi terhadap kendali terkini, dan 

rencana tindakan untuk menanganinya. Berikut adalah contoh bagaimana 

tampaknya ketika anda meletakkan semuanya bersama - sama (klik pada tombol 

Risk management plan and register pada bagian akhir halaman). 

Bahayanya dengan dokumen seperti ini adalah anda menghabiskan banyak 

waktu untuk menyiapkan pada awalnya, namun tidak pernah kembali dan 

mengupdatenya di lain waktu. Sebuah perencanaan manajemen risiko yang baik 

haruslah sebuah dokumen yang hidup, yang secara konstan menjadi acuan dan 

diupdate untuk mencerminkan situasi terbaru, risiko baru, dan efektifitas tindakan 

anda. 
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Pertama - tama, setiap tindakan yang anda tentukan harus memiliki target 

tanggal penyelesaian, dan orang yang bertanggung jawab atas itu. Sebagai 

contoh, pada klien kita yang terlambat membayar, kita dapat menentukan bahwa 

salesperson kita yang bernama Tina, akan bertanggungjawab untuk negosiasi 

ulang tentang ketentuan pembayaran dengan XYZ Corp. untuk membuat insentif 

atas pembayaran tepat waktu, dan ini akan diselesaikan pada tanggal 1 Maret. 

Ketika Tina selesai melakukan ini, anda dapat memindahkannya dari kolom 

"tindakan" ke kolom "kendali saat ini". Kemudian pada bulan berikutnya, anda 

dapat menilai efektifitas ketentuan pembayaran terbaru pada penurunan risiko. 

Jika itu masih tidak efektif, anda dapat melihat pilihan keuangan jangka panjang 

untuk menurunkan dampak pembayaran yang terlambat. 

Jika tidak ada satu pun pilihan tersebut yang berhasil, maka anda dapat 

mencari alternatif lainnya. Jika anda mencoba semuanya dan klien masih 

terlambat membayar, maka anda dapat memutuskan untuk menerima risiko jika 

bisnis klien tersebut sangat penting bagi anda, atau anda dapat melakukan pilihan 

terakhir yaitu menghilangkan risiko dengan menghindari melakukan bisnis dengan 

klien tersebut. 

Situasinya akan berkembang secara tetap seiring waktu, dimana risiko 

berubah dan respon anda terhadapnya memiliki efeknya sendiri. Beberapa kendali 

yang anda letakkan mungkin mengurangi kecendrungan klien untuk terlambat 

membayar, membuatnya menjadi kurang penting untuk ditangani. Atau anda 

mungkin mengambil sebanyak mungkin klien lainnya selain XYZ Corp. untuk 

pembagian sedikit pemasukan anda, sehingga dampak keterlambatan membayar 

menjadi lebih kecil. Semua ini perlu dipertimbangkan. 

Tidak ada aturan yang keras dan cepat tentang seberapa sering anda 

mengupdate perencanaan manajemen risiko anda. Perusahaan besar memiliki 

satu departemen khusus untuk menangani manajemen risiko, dimana pada 

perusahaan kecil anda akan terbatas pada penggunaan sumber daya. Kuncinya 

adalah membuat komitmen untuk mengupdate perencanaan anda secara reguler, 

apakah setiap bulan, setiap tiga bulan, atau bahkan setiap tahun. 
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Salah satu pendekatan terbaik adalah membuat perubahan kecil untuk item 

tersendiri pada proses berjalan, saat perubahan terjadi, dan kemudian 

melaksanakan review secara komprehensif terhadap dokumen pada frekuensi 

yang lebih jarang, namun tetap reguler. Kajian komprehensif akan mencakup 

untuk kembali ke langkah awal yang telah kita bahas sebelumnya dalam seri ini, 

brainstorming tentang seluruh risiko dalam bisnis anda, menambahkan item baru 

dalam daftar, dan memberi peringkat berdasarkan tingkat kepentingan. Kemudian 

melakukan hal yang sama untuk risiko saat ini, mencatat setiap perubahan. 

Langkah Berikutnya 

Jika anda melakukan seluruh tahapan dalam tutorial ini dan bagian 

sebelumnya dalam seri ini, anda akan berada pada posisi yang bagus untuk 

melindungi bisnis anda dari berbagai macam jebakan yang akan melintasi anda. 

Sekarang anda telah memiliki sebuah perencaan manajemen risiko yang 

komprehensif yang mencakup seluruh risiko yang bisnis anda hadapi, dan 

mengurutkannya berdasarkan seberapa sering hal itu akan terjadi dan seberapa 

serius dampaknya. 

Anda telah mengevaluasi efektifitas kendali yang sedang anda hadapi, dan 

muncul dengan rencana tindakan baik menghindari, mengurangi, memindahkan 

atau menerima risiko itu. 

Rencana tindakan anda memiliki timeline dan penanggungjawab yang jelas, 

dan anda telah membuat komitmen untuk memonitor kesuksesan tindakan anda 

dan mengupdate perencanaan jika perlu. 

Selamat! Anda berada dalam posisi yang lebih baik dibandingkan pemilik 

bisnis lainnya. Kejadian - kejadian tidak terduga tetap dapat muncul dan menjadi 

tantangan, namun anda telah melakukan yang terbaik untuk risiko dan untuk 

melindungi diri anda sejauh mungkin. 

Tutorial terakhir dalam seri ini akan melihat lebih detail pada pilihan 

memindahkan risiko. Ada sedikit perbedaan jenis asuransi bisnis, dan kategori 

yang berbeda dari yang biasa anda gunakan dalam kehidupan pribadi anda. Jadi 

tetaplah pada tutorial kami untuk melihat jenis asuransi utama yang bisnis anda 

butuhkan. 
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Kemampuan Berinovasi  

Keberhasilan sebuah bisnis sangat tergantung kepada kemampuan untuk 

berinovasi secara terus-menerus. Tidak ada mimpi besar yang bisa dicapai tanpa 

adanya inovasi. Tidak ada mimpi yang terlalu besar bagi perusahaan yang hidup 

dalam budaya inovasi. Inovasi adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan 

kesuksesan secara terus-menerus. Inovasi adalah satu-satunya jalan untuk bisa 

tetap memimpin pasar dan memenangkan persaingan yang ketat. 

Inovasi dihasilkan dari kreativitas. Kreativitas itu sendiri merupakan pola 

pikir yang bekerja di wilayah pikiran, yaitu: yang sedang memikirkan hal-hal baru. 

Sedangkan inovasi bekerja di wilayah tindakan atau sedang melakukan hal-hal 

baru. Jadi, kreativitas dan inovasi adalah dua kekuatan yang sangat diperlukan di 

dalam perubahan atau di dalam proses penciptaan yang baru. Kita sangat sadar 

bahwa perubahan adalah hukum kehidupan. Tidak ada yang tidak berubah, 

semua hal pasti berubah. Oleh karena itu, kreativitas dan inovasi haruslah menjadi 

kebiasaan untuk mendapatkan hal-hal baru ataupun untuk mendapatkan 

peningkatan kinerja di level yang lebih tinggi. 

Inovasi haruslah menjadi bagian dari visi yang kuat untuk peningkatan 

kinerja di semua aspek organisasi. Inovasi yang terus-menerus memerlukan 

kontribusi dari setiap individu, kelompok, dan kepemimpinan yang fokus pada 

pencapaian terbaik. Dalam hal ini, setiap individu harus membiasakan pola pikir 

kreatifnya untuk digunakan secara produktif. Perusahaan yang kuat selalu 

memiliki budaya inovasi yang andal. Budaya inovasi melahirkan inisiatif individu 

dan tindakan kolektif untuk mencapai prestasi terbaik di pasar yang semakin 

kompleks. Inovasi menciptakan transformasi di semua aspek organisasi, sehingga 

peningkatan mutu yang terus-menerus menjadi wujud nyata untuk kesuksesan 

perusahaan. 

Tanpa kreativitas dan inovasi kita tidak pernah melihat hal-hal baru. 

Pertumbuhan dan kemajuan membutuhkan inovasi. Perubahan membutuhkan 

inovasi. Bisnis selalu berubah oleh inovasi. Setiap insan perusahaan harus menjadi 

energi positif untuk menguatkan inovasi. Inovasi adalah ladangnya untuk 

menumbuhkan bibit-bibit unggul agar dapat menghasilkan hasil akhir terbaik. 
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Setiap perusahaan yang ingin tumbuh dalam kebesaran haruslah sadar 

untuk hidup dalam proses belajar. Inovasi artinya tumbuh dalam proses belajar 

setiap saat agar peningkatan dapat diwujudkan dengan sempurna. Jalan menuju 

sukses adalah melalui inovasi tanpa akhir. Intinya, perusahaan yang ingin tumbuh 

dan menjadi lebih besar, haruslah bersikap rendah hati dan selalu hidup di dalam 

proses belajar seumur hdup  

Inovasi Produk Terus Menerus 

Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada 

produk. Inovasi dapat berupa ide, cara - cara ataupun obyek yang dipersepsikan 

oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk 

merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat 

yang mengalami. Namun demikian, dalam konteks pemasaran dan konteks 

perilaku konsumen inovasi dikaitkan dengan produk atau jasa yang sifatnya baru. 

Baru untuk merujuk pada produk yang memang benar -benar belum pernah ada 

sebelumnya di pasar dan baru dalam arti ada hal yang berbeda yang merupakan 

penyempurnaan atau perbaikan dari produk sebelumnya yang pernah ditemui 

konsumen di pasar. 

Kata inovasi dapat diartikan sebagai ―proses‖ atau ―hasil‖ pengembangan 

dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk 

keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki 

produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti. Menurut 

Rosenfeld dalam (2012), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, 

proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Sedangkan 

menurut Mitra pada buku tersebut dan pada halaman yang sama, bahwa inovasi 

merupakan eksploitasi yang berhasi l dari suatu gagasan baru atau dengan kata 

lain merupakan mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologis dan pengalaman 

untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru. 

Namun menurut Vontana (2009) , inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan 

sosial berkat di Perkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama 

dalam mentransformasi input menjadi output yang menciptakan perubahan besar 

dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen 
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dan/atau pengguna, komunitas, sosietas dan lingkungan. Hampir sama dengan 

inovasi organisasi menurut Sutarno (2012) yang didefinisikan sebagai cara-cara 

baru dalam pengaturan kerja, dan di lakukan dalam sebuah organisasi untuk 

mendorong dan mempromosikan keunggulan kompetitif. 

Inti dari inovasi organisasi adalah kebutuhan untuk memperbaiki atau 

mengubah suatu produk, proses atau jasa. Inovasi organisasi mendorong individu 

untuk berpikir secara mandiri dan kreatif dalam  menerapkan pengetahuan pribadi 

untuk tantangan organisasi. Semua organisasi bisa berinovasi termasuk untuk 

organisasi perusahaan, rumah sakit, universitas, dan organisasi pemerintahan. 

Pentingnya nilai, pengetahuan dan pembelajaran dalam inovasi organisasi sangat 

penting. 

Menurut Yogi (2007), inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan 

yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Pengertian inovasi sendiri sangat 

beragam, dan dari banyak perspektif. Menurut Rogers (2007) menjelaskan bahwa 

inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu 

satu unit adopsi lainnya. Sedangkan menurut Damanpour bahwa sebuah inovasi 

dapat berupa produk atau jasa yang baru, tekonologi proses produk yang baru, 

sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi.  

Rogers (2007) mengatakan bahwa inovasi mempunyai atribut sebagai berikut: 

1. Keuntungan Relatif 

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan 

dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam 

inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain. 

2. Kesesuaian 

Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuain dengan 

inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta-

merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang sedikit, namun 

juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. 

Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran 

terhadap inovasi itu secara lebih cepat. 
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3. Kerumitan 

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan 

yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun 

demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, 

maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting. 

4. Kemungkinan Dicoba 

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah  teruji dan terbukti mempunyai 

keuntungan atau nilai dibandingkan dengan  inovasi yang lama. Sehingga sebuah 

produk inovasi harus melewati fase ―uji publik‖, dimana setiap orang atau pihak 

mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi. 

5. Kemudahan diamati 

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana sebuah  

inovasi bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Berdasarkan pendapat 

dari beberapa ahli maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa inovasi 

merupakan suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sebelumnya berupa 

hasil pemikiran dan ide yang dapat dikembangkan juga diimplementasikan agar 

dirasakan manfaatnya. Inovasi erat kaitannya teknologi dan informasi, khususnya 

internet, memiliki peranan penting dalam meningkatkan transparansi. Richard 

Heeks (2007) mengelompokkan manfaat tekonologi informasi dan komunikasi 

dalam dua kelompok, yaitu: 

1.  Manfaat pada Tingkat Proses 

a.  Menghemat biaya: mengurangi biaya transaksi bagi masyarakat untuk akses 

ke Iinformasi pemerintah dan mengirim informasi ke pemerintah, 

mengurangi biaya bagi pemerintah untuk menyediakan inoformasi. 

b. Menghemat waktu: mempercepat proses internal dan proses pertukaran 

data dengan instansi lain. 

c. Mengurangi keterbatasan: dimanapun, kapanpun informasi dan layanan 

pemerintah dapat diakses oleh masyarakat. 

d. Keputusan yang lebih baik: pimpinan dapat mengontrol kinerja stafnya, 

mengontrol kegiatan, ataupun mengontrol kebutuhan. 
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2.  Manfaat pada Tingkat Pengelolaan 

a  Merubah perilaku aparatur: mengurangi interes pribadi dan meningkatkan 

interes rasional atau nasional. Misalnya dalam mengurangi tindakan korupsi, 

mengurangi pemalsuan, kerja lebih efektif dan efisien dan perlakuan 

terhadap masyarakat yang lebih setara dalam pelayanan publik. 

b. Merubah perilaku masyarakat: partisipasi yang lebih besar terhadap proses 

pemerintahan dan memperluas kesempatan pemasok untuk ambil bagian 

dalam pelayanan pengadaan barang atau jasa. 

c. Pemberdayaan: meningkatkan keseimbangan kekuatan antar kelompok, 

melalui kemudahan, akses ke informasi kepemerintahan. Pemberdayaan 

aparatur lebih meningkat melalui akses ke informasi yang dibutuhkan 

mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemberdayaan pemasok 

melalui akses ke informasi tentang pengadaan barang dan jasa dan 

pemberdayaan manajer melalui akses ke informasi mengenai stafnya dan 

sumberdaya lainnya. 

 
Inovasi – inovasi  

Definisi dan Perbedaan Inovasi. 

Pengertian Inovasi  

Inovasi 

adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada  atau yang 

sudah dikenal sebelumnya. orang atau wirausahawan yang selalu berinovasi, 

maka ia sapat dikatakan sebagai seorang wirausahwan yang inovatif. Seseorang 

yang inovatif akan selalu berupaya melakukan perbaikan, menyajikan sesuatu 

yang baru/unik yang berbeda dengan yang sudah ada. inovatif  juga merupakan 

sikap penting bagi yang hendaknya dimiliki oleh seorang wirausahawan. 

wirausahawan yang selalu melakukan inovasi dalam ushanya. maka   keuntungan 

dan kesuksesan akan ia dapat. inovatif merupakan implikasi dari karakterik 

wirausahawan yang mampu membawa perubahan pada lingkungan sekitarnya. 

inovatif secara tidak langsung menjadi sifat pembeda antara wirausahawan 

dengan orang biasa, maupun pengusaha. seorang wirausahawan akan selalu 
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memikirkan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, tidak seperti yang dipikirkan 

dan dilakukan oleh kebanyakan orang. kreatif dan inovatif adalah suatu 

kemampuan untuk memindahkan sumber daya yang kurang produktif  menjadi 

sumber daya yang produktif sehingga memberikan nilai ekonomis. baik langsung 

maupun tidak langsung seorang wirausahawan adalah orang yang mampu 

membawa perubahan pada lingkunganya. disisi lain ia juga orang yang sanggup 

menerima perubahan yang terjadi dan menyikapi perubahan tersebut dengan 

positif. ia juga berani mengambil resiko berhasil ataupun gagal di setiap jalan 

yang ia ambil. wirausahawan mampu bertahan pada kondisi perekonomian yang 

sulit dan serba kalut. karena disaat semua resah, ia memiliki kreasi dan inovasi 

untuk memindahkan sumber daya yang kurang produktif menjadi sumber daya 

yang produktif sehingga memberikan nilai ekonomis. 

Berdasarkan pengertian tersebut, Robbins lebih memfokuskan pada tiga hal 

utama yaitu : 

1. Gagasan baru yaitu suatu olah pikir dalam mengamati suatu fenomena 

yang sedang terjadi, termasuk dalam bidang pendidikan, gagasan baru ini 

dapat berupa penemuan dari suatu gagasan pemikiran, Ide, sistem sampai 

pada kemungkinan gagasan yang mengkristal. 

2. Produk dan jasa yaitu hasil langkah lanjutan dari adanya gagasan baru 

yang ditindak lanjuti dengan berbagai aktivitas, kajian, penelitian dan 

percobaan sehingga melahirkan konsep yang lebih konkret dalam bentuk 

produk dan jasa yang siap dikembangkan dan dimplementasikan termasuk 

hasil inovasi dibidang pendidikan. 

3. Upaya perbaikan yaitu usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan 

dan melakukan perbaikan (improvement) yang terus menerus sehingga 

buah inovasi itu dapat dirasakan manfaatnya.  

Pengertian Inovasi menurut para ahli : 

Pengertian Inovasi menurut Everett M. Rogers Mendefisisikan bahwa 

inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan 

diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk 

diadopsi. 
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Pengertian Inovasi menurut Stephen Robbins 

Mendefinisikan, inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk 

memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. 

Pengertian Inovasi menurut Van de Ven, Andrew H Inovasi adalah 

pengembangan dan implementasi gagasan - gagasan baru oleh orang dimana 

dalam jangka waktu tertentu melakukan transaksi-transaksi dengan orang lain 

dalam suatu tatanan organisasi. 

Pengertian Inovasi menurut Kuniyoshi Urabe 

Inovasi bukan merupakan kegiatan satu kali pukul (one time  

phenomenon),melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif yang meliputi 

banyak proses pengambilan keputusan di dan oleh organisasi dari mulai 

penemuan gagasan sampai implementasinya di pasar. 

Pengertian Inovasi menurut UU No. 18 tahun 2002 

Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan 

yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu 

pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. 

Everett M. Rogers (1983) Mendefisisikan bahwa Inovasi adalah suatu ide, 

gagasan, praktek atau  objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal 

yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. 

Stephen Robbins (1994) 

Mendefinisikan, inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk 

memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. 

Inovasi mempunyai 4 (empat) ciri yaitu : 

1.  Memiliki kekhasan / khusus artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas  

dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang 

diharapkan. 

2. Memiliki ciri atau unsur kebaruan, dalam arti suatu inovasi harus memiliki  

karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki  kadar 

Orisinalitas dan kebaruan. 
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3.  Program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti  

bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang yang tidak  

tergesa-gesa, namun kegiatan 

inovasi dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan 

direncanakan terlebih dahulu. 

4. Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan, program inovasi yang dilakukan 

harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

Sifat Perubahan Dalam Inovasi Ada 6 Kelompok Yaitu: 

1.  Penggantian (substitution) 

Misalnya : Inovasi dalam penggantian jenis sekolah, penggantian bentuk  

perabotan, alat- alat atau sistem ujian yang lama diganti dengan yang baru. 

2.  Perubahan (alternation) 

Misalnya : Mengubah tugas guru yang tadinya hanya bertugas mengajar, 

ditambah dengan tugas menjadi guru pembimbing dan penyuluhan / 

mengubah kurikulum sekolah yang semula bercorak teoretis akademis 

menjadi kurikulum dan mata  pelajaran yang berorientasi bernuansa 

keterampilan hidup praktis. 

3.  Penambahan (addition) 

Misalnya : Adanya pengenalan cara penyusunan dan analisis item tes 

objektif di kalangan guru sekolah dasar dengan tidak mengganti atau 

mengubah cara-cara penilaian yang sudah ada. 

4.  Penyusunan kembali (restructturing) 

Misalnya : Upaya menyusun kembali susunan peralatan, menyusun kembali 

komposisi serta ukuran dan daya tampung kelas, menyusun kembali urutan 

mata-mata pelajaran / keseluruhan sistem pengajaran, sistem kepangkatan, 

sistem pembinaan karier baik untuk tenaga edukatif maupun tenaga 

administratif, teknisi, dalam upaya perkembangan keseluruhan sumber daya 

manusia dalam sistem pendidikan. 
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5.  Penghapusan (elimination) 

Contohnya : Upaya menghapus mata-mata pelajaran tertentu seperti mata  

pelajaran menulis halus, atau menghapus kebiasaan untuk senantiasa 

berpakaian seragam 

6. Penguatan (reinforcement) 

Misalnya : Upaya peningkatan atau pemantapan kemampuan tenaga dan 

fasilitas sehingga berfungsi secara optimal dalam permudahan tercapainya 

tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 

Manajemen Inovasi 

Manajemen Inovasi merupakan Proses mengelola inovasi di suatu 

perusahaan agar dapat berdaya guna bagi penciptaan keunggulan bersaing yang 

berkelanjutan bagi perusahaan. Manajemen Inovasi diperlukan karena untuk 

mengakui bahwa ide-ide segar harus terus mengalir secepat mungkin dan setiap 

saat sebagai antisipasi perkembangan dunia yang semakin cepat, beragam, dan 

dinamis tersebut. Di sini lah manajemen Inovasi itu harus berperan penting. 

Dalam perusahaan, Manajemen Inovasi diperlukan karena ide-ide segar 

akan terus lahir di sebuah perusahaan dan menjadi sangat banyak. Keberadaan 

ide-ide tersebut harus diatur dan disusun secara sistematis agar tidak terjadi 

kesemrawutan. Inovasi yang harus dijalankan secara sistematis, efisien, dan 

berkelanjutan ini memerlukan suatu sistem untuk mengatur ide- ide ini agar lebih 

terstruktur.  

Dari 100 ide yang brilian, hanya satu yang menjadi inovatif. Jika dalam 

suatu perusahaan dihasilkan 100 jenis produk dalam satu tahunnya, maka 

dibutuhkan 10 ribu ide brilian tersebut. Tanpa adanya manajemen yang baik, ide-

ide itu malah akan menumpuk dan kemungkinan akan terlambat untuk 

diperkenalkan di pasar. Terlambat diperkenalkan di pasar maka akan kehilangan 

pendapatan sehingga makin lama akan kehilangan kemampuan bersaing dengan 

yang lain. 

Lihat saja perusahaan perusahaan yang menerapkan inovasi dengan baik. 

Seperti halnya perusahaan Apple yang terus mengembangkan inovasinya terus 

sehingga menghasilkan produk produk gagdet Ipad, Iphone, Ipod yang diterima di 
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pasar . Google dengan berbagai layanan yang unik di Internet. Perusahaan-

perusahaan kecil yang sudah berinovasi dengan memperkecil waktu proses 

pembuatan produknya. 

Perbedaan Inovasi 

1. Namun demikian Johne (1999) dalam Ojasalo (2008) membedakan tiga 

jenis inovasi: inovasi produk, proses inovasi,dan inovasi pasar. Inovasi 

produk memiliki makna paling jelas yaitu menghasilkan pendapatan. Inovasi 

proses menyediakan sarana untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan 

untuk menghemat biaya.  Inovasi pasar memperhatikan peningkatan target 

pasar campuran (mixed og target market) dan bagaimana pasar yang 

dipilih adalah yang terbaik dilayani.  

2. Inovasi organisasi berkaitan dengan desain format organisasi baru dan  

filosofi manajemen baru.  

3. Inovasi perilaku berkaitan dengan aktivitas inovasi dari organisasi 

perusahaan. Sedangkan Meeus dan Edquist inovasi produk dibagi menjadi 

dua kategori: barang baru: barang baru adalah inovasi produk material di 

sektor manufaktur layanan baru: jasa adalah tidak  berwujud, sering 

dikonsumsi secara bersamaan untuk produksi mereka dan  memuaskan 

kebutuhan non – fisik dari pengguna (Edquist,2001.) 

4. Meeus dan Edquist juga membagi menjadi dua inovasi proses yaitu inovasi 

kategori-teknologi dan organisasi: inovasi proses teknologi mengubah cara 

produk yang diproduksi dengan memperkenalkan perubahan teknologi (fisik 

peralatan, teknik, sistem); inovasi organisasi adalah inovasi dalam struktur 

organisasi, strategi, dan proses administrasi (Damanpour, 1987). 

5. Inovasi inkrimental  (Incremental innovation) memanfaatkan potensi 

rancangan yang sudah ditetapkan, dan sering memperkuat dominasi 

kemampanan suatu  perusahaan. Inovasi ini meningkatkan kapabilitas  

fungsional teknologi yang ada dengan cara perbaikan pada skala kecil alam 

nilai tambah teknologi atau perbaikan pada skla kecil terhadap produk  dan 

proses bisnis yang ada saat ini. 
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6. Inovasi  Semiradical / generational atau inovasi teknologi generasi 

mendatang adalah inovasi inkremental yang mengarah pada penciptaan 

sistem baru tetapi tidak berbeda secara radikal. 

7. Inovasi Radical memperkenalkan konsep baru yang menyimpang secara 

signifikan  dari praktek-praktek masa lalu dan membantu menciptakan 

produk atau proses didasarkan pada seperangkat teknik berbeda atau 

prinsip-prinsip ilmiah dan sering membuka baru pasar, atau sebagai hasil 

produk atau jasa yang dihasilkan dari cara/metode baru sama sekali. 

Generasi Inovasi 

Banyak perubahan fundamental bagaimana perusahaan menghasilkan ide 

dan nilai- nilai baru dan membawanya ke pasar selama abad 20. Pada abad ini,  

dimana model „inovasi tertutup‟ cukup berhasil meningkatkan kinerja perusahaan. 

Namun seiring dengan banyaknya penemuan teknologi informasi menjadikan 

banyak kritikan terhadap model „inovasi tertutup‟ dan bergerak ke arah model 

„inovasi terbuka‟. Perubahan-perubahan ini memberikan dampak perubahan pada 

dunia akademik di dalam melihat fenomena dan keterkaitan dengan disiplin ilmu 

yang berbeda semakin terbuka dari pada abad sebelumnya. Pergerakan 

perubahan konsep/teori inovasi melahirkan perjalanan melalui regenerasi konsep 

dan pendekatan. Berikut ini akan dijelasakan perubahan generasi inovasi. Hal ini 

penting untuk melihat posisi penelitian ini dan pendekatan yang dipakai dalam 

perjalanan teori inovasi dan metodologinya. Terdapat dua pandangan dalam 

mengurai generasi model inovasi yaitu diambil dari Davenport (2003) dan 

Marinova (2003) 

Inovasi pada intinya adalah aktivitas konseptualisasi, serta ide 

menyelesaikan masalah dengan membawa  nilai ekonomis perusahaan dan nilai 

sosial masyarakat, inovasi pada awalnya berasal dari sesuatu yang sudah ada 

sebelumnya, kemudian diberi nilai tambah. 

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menghasilkan produk yang 

inovatif menurut Kotler (1987) yaitu dengan: 

1. Mengembangkan atribut produk baru 
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a. Adaptasi (gagasan lain atau pengembangan produk) 

b. Modifikasi ( mengubah warna, gerakan, suara, bau, bentuk dan rupa) 

c. Memperbesar ( lebih kuat, lebih panjang, lebih besar) 

d. Memperkecil ( lebih ramping, lebih ringan, lebih kecil) 

e. Substitusi ( bahan lain, proses, sumber tenaga) 

f. Penetapan kembali ( pola lain, tata letak lain, komponen) 

g. Membalik ( luar menjadi dalam) 

h. Kombinasi (mencampur, meramu, asortasi, rakitan, unit, gabungan, 

kegunaan, daya pikat, dan gagasan) 

Strategi inovasi  

Adalah berkaitan dengan respon strategi perusahaan dalam mengadopsi 

inovasi, dalam penelitian-penelitian terdahulu bermacam-macam tipologi strategi 

inovasi sudah digunakan. 

Kompetisi Didorong Oleh Inovasi  

Penemuan menggambarkan penemuan produk, proses, atau ide baru, atau 

modifikasi dan rekombinasi dari yang sudah ada, inovasi menyangkut 

komersialisasi daripadanya. 

Komersialisasi sukses dari produk atau jasa baru memungkinkan perusahaan 

untuk mengekstrak keuntungan monopoli sementara. Misalnya, Apple tidak 

menghadapi persaingan langsung ke Iphone nya. 

Banyak perusahaan telah mendominasi gelombang awal inovasi hanya untuk 

dihancurkan oleh gelombang berikutnya. contoh termasuk: 

-  Pindah dari mesin ketik ke komputer 

-  Ledakan pilihan tampilan televisi 

-  Kecenderungan menuju obat yang dirancang untuk pasien 

Inovasi Dan Siklus Hidup Industri 

Inovasi sering menyebabkan lahirnya industri-industri baru. Kemajuan 

inovatif dalam IT dan logistik memfasilitasi penciptaan industri pengiriman ekspres 

semalam dengan FedEx dan kotak besar ritel oleh Walmart. Internet mengatur 

ritel online dalam gerakan, dengan perusahaan baru seperti Amazon dan eBay 

yang memimpin, dan merevolusi industri periklanan melalui Yahoo dan Google. 
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Saat ini, kemajuan dalam nanoteknologi berjanji untuk merevolusi banyak industri 

yang berbeda, mulai dari diagnosa medis dan operasi untuk komponen pesawat 

yang lebih ringan dan lebih kuat. Jumlah dan ukuran dari pesaing berubah sebagai 

siklus hidup industri terbentang. Demikian juga, berbagai jenis konsumen 

memasuki pasar pada setiap tahap. Dengan demikian, baik pasokan dan 

permintaan sisi perubahan pasar sebagai usia industri. 

1)  Tahap Pengenalan 

Ketika seorang individu atau perusahaan meluncurkan inovasi sukses, 

industri baru mungkin muncul. Pada tahap pendahuluan ini, kompetensi 

inovator inti adalah R & D, yang diperlukan untuk menciptakan kategori 

produk baru yang akan menarik pelanggan. 

Pada tahap pendahuluan ini, ketika hambatan untuk masuk cenderung 

tinggi, umumnya hanya beberapa inovator yang aktif di pasar. 

2) Tahap pertumbuhan 

Pertumbuhan pasar mempercepat dalam (pertumbuhan) tahap kedua dari 

siklus hidup industri. Setelah inovasi awal telah memperoleh penerimaan 

pasar, permintaan meningkat pesat sebagai pembeli pertama kali terburu-

buru untuk memasuki pasar, yakin dengan konsep bukti-ditunjukkan oleh 

pengadopsi awal dalam tahap perkenalan. Kelompok baru dari pembeli, 

yang disebut mayoritas awal, adalah di tepi terkemuka dari gelombang 

pelanggan besar. Mayoritas awal juga melihat manfaat yang dapat diperoleh 

dari mengadopsi suatu produk atau jasa baru. 

Sebagai ukuran mayoritas awal mengembang, standar (atau desain 

dominan) sinyal kesepakatan pasar pada seperangkat fitur teknik dan pilihan 

desain. Yang telah disepakati standar, seperti IBM PC, memastikan bahwa semua 

komponen dari sistem bekerja sama dengan baik, terlepas dari siapa yang 

dikembangkan mereka. Hal ini juga membantu melegitimasi teknologi baru 

dengan mengurangi ketidakpastian dan kebingungan. Ini, desain standar atau 

dominand cenderung untuk menangkap pangsa pasar yang lebih besar dan dapat 

bertahan untuk waktu yang lama. Standar wintel menandai beggining 
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pertumbuhan eksponensial dalam industri komputer pribadi; sekarang memegang 

sekitar 90 persen pangsa pasar. 

Contoh terbaru adalah perang format high-definition untuk menggantikan 

DVD standar dan CD. Blu-ray, yang didukung oleh asosiasi perusahaan elektronik 

termasuk sony, panasonic, philips, LG, Hitachi, dan samsung, dikalahkan format 

HD-DVD didukung oleh toshiba. Beberapa berpendapat bahwa sony playstation 3 

bertindak sebagai katalis untuk mengadopsi format Blu-ray. Sebuah titik kritis 

dalam mendukung format Blu-ray dicapai ketika warner bros. Memutuskan untuk 

merilis disc hanya dalam format Blu-ray dimulai pada musim panas 2008. Dalam 

beberapa minggu, pengecer seperti walmart, terbaik membeli, dan kota sirkuit 

sekarang sudah tidak berfungsi mulai membawa DVD dalam format Blu-ray 

terkemuka, dan tidak saham sebagai besar pilihan dalam format HD-DVD; Netflix 

dan blockbuster mulai menyewa Blu-ray DVD didominasi. Akibatnya, ribuan judul 

sekarang tersedia di definisi tinggi Blu-ray disc. Implikasi copetitive yang luar 

biasa: kesepakatan industri pada format telah membuka pasar baru bagi kedua 

pemain disc Blu-ray dan judul. Hambatan masuk jatuh karena ketidakpastian 

teknologi diatasi, dan banyak perusahaan baru dan didirikan bergegas untuk 

berpartisipasi dalam peluang pertumbuhan. 

Perang format high-def telah berjuang di pasar. Namun, badan pemerintah 

atau asosiasi industri juga dapat menetapkan standar dengan membuat keputusan 

top-down. Serikat Eropa ditentukan pada tahun 1980 bahwa GSM (sistem global 

untuk komunikasi mobile) harus menjadi standar untuk ponsel di Eropa. The 

united states mengandalkan hanya pada pendekatan berbasis pasar, dan CDMA 

(code division multiple access), standar proprietary yang dikembangkan oleh 

Qualcomm, muncul sebagai pemimpin awal. Sementara produsen Amerika Utara 

dan penyedia layanan seperti AT & T, Verizon, motorola, dan lain-lain berjuang 

perang format, perusahaan Skandinavia seperti nokia dan ericsson tidak 

menghadapi ketidakpastian seperti itu, dan mereka leveraged awal memimpin 

mereka ke dominasi pasar. Hari ini, sekitar 80 persen dari pasar ponsel global 

menggunakan standar GSM. 
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Karena permintaan yang kuat selama fase pertumbuhan, perusahaan efisien 

dan tidak efisien berkembang; gelombang pasang mengangkat semua perahu. 

Selain itu, harga mulai jatuh sebagai standar bisnis diproses diletakkan di tempat 

dan perusahaan mulai menuai skala ekonomi dan pembelajaran. saluran distribusi 

sehingga diperluas, dan aset pelengkap menjadi banyak availeble. 

Meskipun munculnya desain yang dominan mendorong pengembangan aset 

komplementer, strategi menyoroti  Hal ini  menunjukkan bahwa kadang-kadang 

perusahaan memilih untuk tidak mendukung standar baru tertentu atau aplikasi. 

Setelah desain standar atau dominan didirikan pada industri, dasar 

persaingan cenderung untuk menjauh dari inovasi produk terhadap inovasi proses. 

inovasi produk, seperti namanya, yang diwujudkan dalam produk-baru pesawat 

jet, kendaraan listrik, MP3 Player, dan netbook. Di sisi lain, proses inovasi adalah 

cara baru untuk menghasilkan produk yang ada atau untuk memberikan layanan 

yang ada. proses inovasi dimungkinkan melalui kemajuan seperti internet, lean 

manufacturing, six sigma, bioteknologi, nanoteknologi, dan sebagainya. Biotek 

startup Genentech, misalnya, adalah perusahaan pertama yang menggunakan 

rekayasa genetika untuk menemukan dan mengembangkan obat-obatan baru 

seperti insulin manusia dan hormon pertumbuhan manusia. 

Inovasi produk adalah senjata kompetitif yang paling penting ketika memulai 

siklus hidup industri baru; pada saat itu (biasanya, pada tahap pengenalan), 

tingkat inovasi proses pada awalnya rendah. pecking order ini, bagaimanapun, 

membalikkan dari waktu ke waktu. Akhirnya (biasanya dalam tahap 

pertumbuhan), standar industri mulai muncul (ditandai dengan warna biru garis 

putus-putus pada gambar). Pada saat itu, sebagian besar ketidakpastian teknologi 

dan komersial tentang produk baru yang hilang. Setelah pasar menerima inovasi 

produk radikal, dan standar untuk teknologi baru telah muncul, proses inovasi 

cepat menjadi lebih penting maka inovasi produk. Seiring dengan peningkatan 

permintaan pasar, skala ekonomi tendangan di: perusahaan membangun dan 

mengoptimalkan proses bisnis standar melalui aplikasi lean manufacturing, six 

sigma, dan sebagainya. Akibatnya, perbaikan produk menjadi tambahan, 

sedangkan tingkat inovasi proses naik. 
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Contoh kasus: 

Beberapa Standar Mati Keras: QWERTY Vs DSK 

Keyboard QWERTY, bernama untuk urutan enam huruf pertama pada baris 

kiri atas, diperkenalkan pada 1870-an sebagai cara untuk memperlambat juru 

ketik untuk menghindari kemacetan jenis bar di mesin tik mekanik. Sementara 

umumnya dianggap susunan tidak efisien dari surat yang paling sering digunakan, 

keyboard qwerty masih standar hari ini, tapi bukan karena kurangnya alternatif. 

Pada 1930, Agustus Dvorak, seorang profesor pendidikan di universitas 

washington, dirancang dan dipatenkan keyboard alternatif dimaksudkan untuk 

mempercepat pengetikan. Profesor Dvorak ditempatkan paling sering digunakan 

huruf, seperti vokal di barisan tengah yang pengetik ini jari istirahat, dan ia pindah 

kurang umum digunakan surat kepada baris keyboard yang pertama dan ketiga. 

desain ini, keyboard Dvorak disederhanakan atau DSK, meminimalkan jangkauan 

jari pengetik dan dengan demikian meningkatkan kecepatan mengetik dan 

akurasi. Tetapi mengingat orang biaya tenggelam telah diinvestasikan dalam 

belajar keyboard QWERTY, DSK tidak menangkap. 

Hari ini, bagaimanapun, setiap komputer pribadi dilengkapi dengan DSK 

pengaturan opsional yang hanya membutuhkan modifikasi perangkat lunak minor. 

Meskipun kebanyakan orang tidak pernah mendengar tentang hal itu, DSK 

memiliki inti yang penuh gairah umat. Mereka cukup terkejut mengetahui bahwa 

ketika smartphone dengan keyboard virtual, seperti iPhone dan badai Blackberry, 

dan media tablet iPad diperkenalkan, mereka datang hanya dengan layout 

keyboard QWERTY tradisional. Seorang pengembang perangkat lunak 

menciptakan sebuah iPhone app untuk memungkinkan pengguna untuk 

menambahkan layout Dvorak. Tapi karena ini bukan "disetujui Apple App" 

pengguna harus hack ke dalam sistem mereka untuk menginstal program resmi. 

(Hati-hati: seperti "penjara melanggar" void garansi iPhone). Contoh ini 

menunjukkan bagaimana sulitnya bisa untuk menggulingkan standar bercokol, 

bahkan ketika mereka lebih rendah dan biaya alternatif pilihan yang cukup 

rendah. 
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Pada akhir siklus hidup (dalam tahap penurunan), tingkat inovasi proses 

mencapai maksimum, sedangkan tingkat inovasi produk tambahan mencapai 

minimum interaksi dinamis antara produk dan inovasi proses dimulai lagi dengan 

munculnya inovasi radikal berikutnya yang membuka industri baru. 

Kompetensi inti untuk keunggulan kompetitif dalam tahap pertumbuhan 

cenderung bergeser ke arah manufaktur dan pemasaran kemampuan, dengan 

penekanan R & D pada inovasi proses dalam rangka meningkatkan efisiensi. 

Karena permintaan pasar yang kuat di tahap ini dan lebih pesaing telah memasuki 

pasar, ada cenderung lebih beragam strategis: beberapa pesaing akan terus 

mengikuti strategi diferensiasi, menekankan fitur unik, fungsionalitas produk, dan 

kehandalan. perusahaan lain dapat menyimpulkan bahwa harga yang lebih rendah 

adalah senjata kompetitif yang kuat dan dengan demikian menggunakan strategi 

biaya kepemimpinan. Banyak perusahaan dalam tahap pertumbuhan 

menyimpulkan bahwa harga yang lebih rendah merupakan faktor kunci 

keberhasilan; untuk membawa lebih banyak konsumen ke pasar, harga harus 

turun. Ketika Apple merilis iPad 2 pada musim semi 2011, harga iPad asli turun 

secara signifikan. Akses ke eficient dan manufaktur skala besar (seperti yang 

ditawarkan oleh Foxconn di Cina) dan kemampuan rantai pasokan yang efektif 

adalah faktor kunci keberhasilan ketika permintaan pasar meningkat pesat. 

Tujuan utama bagi perusahaan selama fase pertumbuhan untuk mengintai 

posisi strategis yang kuat tidak easyly ditiru oleh pesaing. Dalam industri 

shapewear yang tumbuh cepat, startup spanx perusahaan telah diintai posisi yang 

kuat. Pada tahun 1998, florida universitas negeri lulusan sara Blakely memutuskan 

untuk memotong kaki dari pantyhose nya untuk menyempurnakan penampilannya 

saat mengenakan celana. Segera setelah dia memperoleh paten untuk 

undegarments bodyshaping, dan spanx mulai produksi dan ritel dari shapewear 

pada tahun 2000. Penjualan tumbuh secara eksponensial setelah Blakely muncul 

di The Oprah Winfrey Show. Pada tahun 2008, spanx telah berkembang menjadi 

75 karyawan dan dijual sekitar 5,4 juta spanx "kekuasaan celana" dengan 

penjualan melebihi $ 750 juta. ledakan pertumbuhan shapewear industri telah 

menarik beberapa pemain lain: Flexees oleh Maidenform, bungkus boby, dan 
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Miraclesuit, untuk beberapa nama. Mereka semua berusaha untuk mengukir posisi 

dalam industri baru. 

3) Tahap Kedewasaan 

Sebagai langkah industri ke tahap matang, pertumbuhan datang dari 

pembeli disebut mayoritas akhir memasuki pasar. Daya beli mayoritas awal 

reda. Permintaan mereka puas dalam tahap pertumbuhan, dan mereka 

sekarang membuat hanya penggantian atau mengulang pembelian. 

Mengingat ukuran pasar yang besar dicapai dari tahap pertumbuhan, setiap 

permintaan pasar tambahan dalam tahap kedewasaan terbatas. permintaan 

pasar yang terbatas ini pada gilirannya akan meningkatkan intensitas 

persaingan dalam industri. Perusahaan mulai bersaing langsung melawan 

satu sama lain untuk pangsa pasar, daripada mencoba untuk menangkap 

pangsa pai meningkat. Para pemenang di lingkungan yang semakin 

kompetitif ini umumnya perusahaan yang saham posisi yang kuat sebagai 

pemimpin biaya. faktor kunci keberhasilan adalah manufaktur dan rekayasa 

proses kemampuan untuk mendorong harga turun. Dengan asumsi nilai 

proposisi diterima, harga adalah senjata kompetitif dominan dalam tahap 

matang; fitur produk dan persyaratan kinerja sekarang mapan. Beberapa 

perusahaan mungkin dapat menerapkan strategi integrasi, menggabungkan 

defferentiation dan biaya rendah, tetapi mengingat intensitas persaingan, 

banyak perusahaan yang lebih lemah dipaksa untuk keluar. Umumnya, 

perusahaan-perusahaan besar dengan skala ekonomi adalah orang-orang 

yang bertahan sebagai industri mengkonsolidasikan dan kelebihan kapasitas 

dihapus. Struktur industri morphs menjadi oligopoli, di mana hanya 

beberapa perusahaan besar tetap. Dalam industri penerbangan, untuk 

contoh, sejumlah besar kebangkrutan, serta baru-baru ini konsekuensi dari 

pertumbuhan yang rendah di pasar yang matang ditandai dengan kelebihan 

kapasitas yang signifikan. 

4) Tahap Penurunan 

Perubahan dalam lingkungan eksternal sering mengambil industri dari jatuh 

tempo menurun. Pada tahap akhir ini dari siklus hidup industri, ukuran 
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kontrak pasar karena permintaan turun. Lamban-pelanggan yang 

mengadopsi produk baru hanya jika benar-benar diperlukan, seperti pertama 

kali pengadopsi ponsel saat-adalah yang terakhir segmen konsumen untuk 

datang ke pasar. Permintaan mereka terlalu kecil untuk mengkompensasi 

penurunan permintaan dari awal dan akhir mayoritas, yang pindah ke 

produk dan layanan yang berbeda. kapasitas industri kelebihan dalam tahap 

menurun menempatkan tekanan kuat pada harga dan dapat meningkatkan 

intensitas kompetitif, espectially jika industri memiliki hambatan keluar 

tinggi. Pada tahap ini, manajer umumnya memiliki empat pilihan strategis: 

exit, panen, mempertahankan, atau consilidate. 

Dalam melakukan strategi panen, perusahaan mengurangi investasi dalam 

mendukung produk dan mengalokasikan hanya minimal sumber daya manusia dan 

lainnya. Sementara beberapa perusahaan seperti IBM, Bruder, Olivetti, dan 

Nakajima masih menawarkan mesin ketik, mereka tidak berinvestasi banyak 

dalam inovasi Futute. Sebaliknya, mereka memaksimalkan arus kas dari lini 

produk mesin tik yang ada. Philip morris, di sisi lain, adalah mengikuti 

mempertahankan strategi dengan merek Marlboro-nya, terus mendukung upaya 

pemasaran pada tingkat tertentu meskipun fakta bahwa konsumsi rokok AS telah 

menurun. 

Meskipun ukuran pasar menyusut di industri menurun, beberapa perusahaan 

dapat memilih untuk mengkonsolidasikan industri dengan membeli saingan 

(mereka yang memilih untuk keluar). Hal ini memungkinkan perusahaan 

konsolidasi untuk mengintai kekuatan pasar monopoli posisi-mungkin mendekati 

kuat, meskipun dalam industri menurun. Sebagai contoh, meskipun industri 

komputasi telah pindah ke komputasi terdistribusi. Di mana internet ini didukung 

oleh ribuan peternakan server terdiri dari komputer, router, dan switch, IBM masih 

memegang posisi dominan di komputer mainframe, dimana bank dan perusahaan 

asuransi mengandalkan karena mereka retiable dan aman. Pada 2009, IBM 

menjual $ 3,5 juta senilai mainframe tahun. Fakta surpricing adalah bahwa 

meskipun pendapatan mainframe membuat hanya sekitar 3,5 persen dari 

pendapatan keseluruhan IBM, setiap dolar yang dihabiskan untuk mainframe 



120 

bekerja seperti pengganda karena menarik dalam dolar tambahan dari layanan 

dan pemeliharaan kontrak yang menguntungkan. Salah satu perusahaan riset 

memperkirakan bahwa bahkan hari ini 40 persen dari keuntungan IBM secara 

langsung atau tidak langsung terkait dengan mainframe. 

Sebuah kata dari hati-hati adalah dalam rangka, namun: meskipun siklus 

hidup industri adalah kerangka yang berguna untuk memandu pilihan 

Pengembangan strategi, industri tidak harus berkembang melalui tahap-tahap ini. 

Motorola memprakarsai sistem telepon berbasis satelit, iridium, yang segera 

tergeser oleh ponsel yang mengandalkan jaringan berbasis bumi menara radio. 

Dengan demikian industri telepon satelit global yang tidak pernah pindah 

melampaui tahap pengantar dari siklus hidup industri. 

Selain itu, inovasi dapat muncul pada setiap tahap siklus hidup industri, 

yang pada gilirannya dapat memulai siklus baru. Industri juga dapat diremajakan, 

sering dalam tahap menurun. Meskipun industri baja tua-line mengandalkan 

pabrik terintegrasi telah menurun untuk waktu yang lama, pabrik baja Mini 

memulai siklus hidup industri baru dengan menggunakan listrik arcfurnace, inovasi 

proses yang memungkinkan pendatang baru untuk menghasilkan baja berkualitas 

tinggi dalam batch kecil dengan harga murah. Meskipun siklus hidup industri 

adalah alat yang berguna, tidak menjelaskan segala sesuatu tentang perubahan 

industri. Beberapa industri mungkin tidak pernah pergi melalui seluruh siklus 

hidup, sementara yang lain terus-menerus diperbarui melalui inovasi. Pengusaha 

adalah agen yang memperkenalkan perubahan ke dalam sistem. 

C. Strategi Kewirausahaan 

Kewirausahaan menggambarkan sebuah proses dimana orang melakukan 

risiko ekonomi dengan berinovasi menciptakan produk-produk baru, proses, dan 

terkadang  organisasi baru. jika berhasil, kewirausahaan tidak hanya mendorong 

proses kompetitif, tetapi juga menciptakan nilai untuk individu wirausahan sendiri 

dan masyarakat pada umumnya.wirausahawan berinovasi dengan komersialisasi 

ide dan sebuah penemuan. Kewirausahaan  yang strategis menggambarkan 

dengan  mengejar inovasi menggunakan alat dan konsep dari manajemen 



121 

strategis. kita dapat memanfaatkan inovasi untuk keunggulan kompetitif dengan 

menerapkan manajemen strategis untuk kewirausahaan. 

Sebuah pertanyaan yang  mendasar tentang kewirausahaan strategis itu, 

adalah bagaimana menggabungkan tindakan kewirausahaan yang menciptakan 

peluang baru atau memanfaatkan yang sudah ada dengan langkah strategis yang 

kita ambil dalam mengejar keuntungan kompetitif. Untuk lebih memahami 

kewirausahaan strategik ada beberapa jenis inovasi yang dapat ditempuh serta 

implikasi dari setiap jenis. 

D. Tipe Inovasi 

Semakin baik dalam memahami berbagai jenis inovasi,maka sermakin akurat 

kita dapat menilai implikasi strategis mereka. Kita perlu tahu dan harus menilai 

inovasi. Salah saru cara untuk mengkategorikan inovasi adalah untuk mengukur 

derajat mereka kebaruan dalam hal teknologi dan pasar. Dalam hal ini juga akan 

memahami pasar untuk inovasi, apakah inovasi diperkenalkan ke pasar yang baru 

atau pasar yang sudah ada. Karena ide atau penemuan berubah menjadi inovasi 

bila hanya berhasil dikomersialkan. Ada empat jenis inovasi yaitu : tambahan, 

radikal, arsitektur, dan inovasi mengganggu. 
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BAB V. PEDAGANG SAYUR, IKAN, PEDAGANG DAGING DAN AYAM 
 
 

5.1 Konsep Perdagangan Menurut Para Ahli   
 

Pemikiran tentang ekonomi dan sub sistem ekonomi didalamya merupakan 

diskursus yangsangat panjang dan lama. Sejak manusia mengenal dan melakukan 

kerjasama untuk mencapaitujuannya, pemikitan tentang ekonomi dan pasar sudah 

mulai berkembang. Varian-varianpemikirannya sangat banyak dari model yang 

sangat tradisional hingga yang paling canggih.Meski demikian, paling tidak untuk 

menelusuri penjelasan menyangkut dua tema besar itu,pasar dan hubungannya 

dengan negara, tidak terlepas dari empat mainstream besar pemikiran,yaitu teori 

ekonomi Klasik (liberal), Marksian, Keynesian dan Neoliberal.Perdagangan sudah 

menjadi isu penting sejak zaman para filsuf yang mempermasalahkanapakah 

perdagangan itu secara moral diterima atau tidak.  

Kaum merkantilis mengangkat citraperdagangan walaupun masih sebatas 

memperbanyak logam mulia masuk kedalam suatunegara (berorientasi ekspor). 

Thomas Mun dan Jaen Baptist Colbert (tokoh merkantilisme)menyatakan bahwa 

kemajuan dan kemakmuran negara kebangsaan (nation state) bersangkutpaut 

dengan adanya surpuls ekspor barang diatas impor dalam perdagangan luar 

negeri.Surplus itu bisa menambah cadangan logam mulia yang merupakan unsur 

pokok bagikekuatan negara, kemajuan bangsa dan kemakmuran masyarakat 

saudagar oriented.Perluasan dominasi ekonomi melalui penjajahan kemajuan dan 

kemakmuran hanya untuk kekuasaan negara dan kekuatan saudagar petani 

dipinggirkan. Saudagar memiliki peranpolitik. Merkantilism kekuatan ekspor 

monopoli, proteksi dan subsidi pembatasan impor.Relasi uang dan modal menyatu 

diperoleh dari niaga luar negeri. 

 Tingkat bunga rendah untuk membantu usaha peningkatan perdagangan, 

sehingga akan tercipta akumulasi kekayaanberupa uang dan modal. Akumulasi 

uang dan modal akan meningkatkan harga barangmengganggu ekspor. Jadi 

merkantilisme meletakkan tekanan pada perdagangan luar negeri.Mashab 

Phyiokrasi yaitu Francois Quesney (Perancis) dan A. S. J. Turgot 
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mengemukakanbahwa kegiatan ekonomi berjalan menurut suatu pola arus 

lingkaran (circular flow) yangmenyangkut peredaran barang dan peredaran uang 

dimana mashab ini mengutanakan sektorpertanian. Kegiatan pertanian adalah 

satu-satunya sektor produktif yang menghasilkan suatusurplus produksi secara 

netto untuk masyarakat. Kaum Phyiokrat memandang pertaniansebagai sumber 

segala kemakmuran.Kaum klasik mencoba menjelaskan keuntungan dari 

kerjasama perdagangan internasional.Adam Smith memulai mangajukan teori 

keuntungan absolut (absolute advantage), sedangkanDavid Ricardo 

memperbaikinya dengan mengajukan teori keuntungan komperatif (comperative 

Advantage). Berbeda dengan pendapat Smith yang mengajukan perdaganganakan 

menguntungkan apabila suatu negara memperdagangkan barang secara mutlak 

menguntungkannya. 

 Ricardo berpendapat bahwa suatu negara akan mendapatkan 

keuntungandari perdagangan karena masing- masing pihak mengambil relative 

efficient tenaga kerjanyamasing-masing.Teori perdagangan internasional 

diketengahkan oleh David Ricardo (1772-1823) yang mulaidengan anggapan 

bahwa lalu lintas pertukatan internasional hanya berlaku antara dua negarayang 

diantara mereka tidak ada tembok pabean, serta kedua negara tersebut hanya 

beredaruang emas. 

Ricardo(1772-1823) memanfaatkan hukum pemasaran bersama-sama 

denganteori kuantitas uang unuk mengembangkan teori perdagangan 

internasional. Walaupun suatunegara memiliki keunggulan absolut, akan tetapi 

apabila dilakukan perdagangan tetap akanmenguntungkanbagi kedua negara yang 

melakukan perdagangan. 

Teori perdagangan telah merambah dunia menuju globalisasi dengan lebih 

cepat. Kalau dahulu negara yang memiliki keunggulan absolut enggan untuk 

melakukan perdagangan, berkat ‖Law Of Comparative Costs‖ dan Ricardo (1772-

1823), Inggris mulai kembali membuka perdagangan dengan negara 

lain.Pemikiran kaum klasik telah mendorong diadakannya perjanjian perdagangan 

bebas antara beberapa negara. Teori comperative advantage telah berkembang 

menjadi dynamic advantage yang menyatakan bahwa keunggulan komperatif 
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dapat diciptakan. Oleh karena itu,penguasaan teknologi dan teknologi akan 

semakin diuntungkan dengan adanya perdagangan bebas ini, sedangkan  negara 

hanya mengandalkan kepada kekayaan alam akan kalah dalam persaingan 

internasional. 

Penyebab Timbulnya Kegiatan Perdagangan 

Pada dasarnya kegiatan perdagangan timbul karena adanya keinginan oleh 

pihak-pihak yangterlibat didalamya untuk memperoleh manfaat/keuntungan 

tambahan yang dapat diperolehdari kegiatan perdagangan tersebut. Oleh karena 

itu motif manusia melakukan perdagangan adalah untuk memperoleh 

manfaat/keuntungan dari pelaksanaan kegiatan tersebut(Boediono,1992) 

.Selanjutnya Sukirno(2002) menyatakan bahwa pada dasarnya ada beberapa 

fakor yangmenyebabkan timbulnya kegiatan perdagangan antar negara atau 

derah, yakni : 

1.  Adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, baik kunatitas maupun 

kualitas dan jenisnya, sehingga produsen di suatu perekonomian( baik 

dalam lingkup daerah maupunnegara) tidak mampu menghasilkan semua 

barang dan jasa yang dibutuhkan penduduk disuatu daerah atau negaranya. 

Oleh karena itu kegiatan perdagangan mutlak dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan akan barang dan jasa oleh konsumen yang tidak mampu 

dihasilkan oleh produsen di daerah atau negaranya. 

2.  Biasanya pasar yang ada di suatu derah atau  negara tidak mampu untuk  

menyerap seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen di daerah 

atau  negara bersangkutan, sehingga harus dipasarkan di daerah atau 

negara lain guna memperluas pasar bagi produk tersebut.Berarti kegiatan 

perdagangan berperan pula sebagai sarana untuk memperluas pasar bagi 

produk yang dihasilkan oleh produsen di suatu derah atau negara. 

3.  Melalui kegiatan perdagangan, maka pelaku ekonomi di suatu daerah atau 

negara dapat mengimpor teknologi dari daerah atau  negara lain, sehingga 

penyebaran teknologi dapat puladilakukan melalui kegiatan perdagangan. 
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4.  Kegiatan perdagangan dapat pula menciptakan  keuntungan, utamanya 

keuntungan yang diperoleh dari adanya spesialisasi produksi barang dan 

jasa tertentu yang paling menguntungkan bagi suatu daerah atau negara 

(konsep keunggulan  komparatif dan keunggulan  kompetitif) 

5.  Faktor perbedaan harga suatu produk di daerah atau  negara tertentu 

dengan tingkat harga produk yang sama di derah atau negara lain 

merupakan faktor yang menimbulkan terjdinya perdagangan. Dimana  

kegiatan perdagangan tersebut didorong oleh keinginan pelaku ekonomi, 

baik produsen maupun pedagang, untuk memperoleh keuntungan yang 

bersumber dari adanya perbedaan harga tersebut. 

 
5.2 Mekanisme Kegiatan Perdagangan 

 
Pada awalnya, kegiatan perdagan gan dilakukan manusia dengan  

menggunakan cara barter, yakni  menukarkan barang dan  jasa yang dimiliki oleh 

seseorang dengan barang dan  jasa yang  dimiliki oleh orang lain. Tetapi cara 

perdagangan seperti ini hanya dapat diterapkan dalam perekonomian sederhana 

yang umumnya dewasa ini sulit diterapkan. Hal ini disebabkan karena jumlah dan 

jenis barang dan  jasa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh setiap individu 

manusia senantiasa meningkat dari waktu  ke waktu seiring dengan 

perkembangan ekonomi dan kebudayaan  manusia itu sendiri, serta 

bertambahnya jumlah penduduk. Kegiatan perdagangan semakin pesat setelah 

digunakannya uang sebagai alat perdagangan, yang dilakukan oleh pelaku 

ekonomi yang ada di suatu daerah atau negara dengan pelaku ekonomi lainnya. 

Hal ini jelas tidak terlepas dari adanya dukungan  lembaga keuangan yang dapat 

mempermudah dan mempercepat proses transaksi antar pelaku ekonomi  yang 

melakukan kegiatan perdagangan tersebut dengan menciptakan alat-alat 

pembayaran yang semakin cepat. Selain itu, kegiatan perdagangan semakin 

berkurang seiring dengan perkembangan sarana dan prasarana pemukiman, 

transportasi dan telekomunikasi yang merupakan faktor pendukung  bagi  

percepatan  perkembangan kegiatan perdagangan  tersebut. Dalam perekonomian  
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terlihat bahwa para pelaku ekonomi melakukan dua bentuk kegiatan 

perdagangan, yaitu perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan 

besar meliputi unit usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dan penjualan 

kembali barang-barang baru dan bekas oleh pedagang dari tangan produsen atau  

importir (loco gudang atau importir) kepada pedagang eceran, peruahaan, 

lembaga dan profesional atau pedaganng besar lainnya,tanpa merubah bentuk 

barang tersebut. Sedangkan perdagangan eceran adalah kegiatan perdagangan  

yang  ada  pada  umumnya  melayani  konsumen  perseorangan  atau rumah 

tangga tanpa merubah  bentuk barang yang dijual, baik barang baru maupun 

barang bekas. Selain itu, dalam  kegiatan  perdagangan eceran  tercakup pula 

kegiatan menyewakan barang-barang konsumsi, terutama untuk melayani 

keperluan  rumah tangga atau perseorangan. Tetapi kegiatan menyewakan alat-

alat hiburan serta barang seperti motor, mobil dan sebagainya tidak termasuk 

kegiatan perdagangan eceran. 

Pedagang merupakan orang yang berusaha dibidang produksi dan berjualan 

barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam 

masyarakat dalam suasana lingkungan informal. Mereka adalah orang yang 

menjalankan kegiatan dalam usaha memindahkan hak atas orang lain secara terus 

menerus sebagai sumber penghidupannya. 

Pedagang kecil pada awalnya diartikan sebagai orang yang menjual barang-

barang dan jasa langsung kepada konsumen akhir bagi yang pemanfaatan yang 

sifatnnya perseorangan dan bukan untuk usaha. Arti sempit pedagang kecil atau 

pengecer adalah sebuah lembaga untuk melakukan suatu usaha menjual barang 

kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi atau non-bisnis. 

Menurut Forbes struktur perdagangan sektor informal dapat dilihat secara 

tepat dengan menggolongkan para pedagang dalam tiga kategori, yaitu: 

a.  Penjual Borongan (Punggawa) 

Punggawa adalah istilah umum yang digunakan di seluruh Sulawesi Selatan 

untuk menggambarkan pihak yang mempunyai cadangan dan penguasaan 

modal yang lebih besar dalam perekonomian dan digunakan secara luas 

dikota dan di desa. Istilah punggawan ini tidak mempunyai pengertian yang 
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tepat, namun diantara pedagang sektor informal, istilah ini dapat digunakan 

untuk menggambarkan para wiraswasta yang memodali dan mengorganisir 

barang-barang dagangan. 

b.  Pengecer Besar 

Pedagang besar adalah pedagang-pedagang besar yang mempunyai warung 

di pasar. Warung atau kios tersebut adalah tempat yang permanen, dalam 

artian bahwa bangunannya tidak berpindah-pindah, namun kekuatan 

penggunaan tempat tersebut tergantung pada persetujuan dan tata tertib 

pemerintah setempat. 

c.  Pengecer Kecil 

Kategori pengecer kecil ini mencakup pedagang pasaryang berjualan di luar 

pasar, tepi jalan, maupun mereka yang menempati kios-kios di pinggiran 

pasar. Perbedaan dari pengecer besar adalah mereka hanya membayar 

sedikit saja untuk menggunakan tempat-tempat tersebut, tidak seperti 

pedagang yang memperoleh tempat yang tetap dalam pasar yang 

resmi.Seperti yang disebutkan sebelumnya pedagang merupakan orang 

yang berusaha di bidang produksi dan berjualan barang-barang untuk 

memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat 

dalam suasana lingkungan informal. Tujuan dari kegiatan yang dilakukan 

tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimum. 

 
5.3 Definisi Pedagang 

 
Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli 

barang atau jasa dipasar (Pemkot Yogyakarta, 2009). Dalam konteks usaha mikro, 

pedagang Mikro adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang berskala kecil yang 

banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat lapisan bawah dengan sektor informal 

atau perekonomian subsisten, dengan cirri-ciri tidak memperoleh pendidikan 

formal yang tinggi, keterampilan rendah, pelanggannya banyak berasal dari kelas 

bawah, sebagian pekerja adalah keluarga dan dikerjakan secara padat karya serta 

penjualan eceran, dengan modal pinjaman‘7v dari bank formal kurang dari dua 
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puluh lima juta rupiah guna modal pinjaman dari bank formal kurang dari dua 

puluh lima juta rupiah guna modal usahanya (Deperindag, dan Abdullah et, et. al: 

1996). Di dalam aktivitas perdagangan, Pedagang adalah orang atau instusi yang 

memperjualbelikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Dalam ekonomi, pedagang dibedakan menurut jalur 

distribusi yang dilakukan dapat dibedakan menjadi : pedagang distributor 

(tunggal), pedagang partai besar, dan pedagang eceran.  Sedangkan  menurut 

pendangan sosiologi ekonomi menurut Drs. Damsar, MA membedakan pedagang 

berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari 

perdagangan dan hubungannya dengan ekonomi keluarga. Berdasarkan 

ppenggunaan dan pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari hasil 

perdagangan, pedagang dapat dikelompokan menjadi : 

a. Pedagang profesonal yaitu pedagang yang menggunakan aktivitas 

perdagangan merupakan pendapatan/sumber utasa dana satu-satunya begi 

ekonomi keluarga. 

b. Pedagang semi-profesonal yaitu pedagang yang mengakui aktivitas 

perdagangan untuk memperoleh uang tetapi pendapatan dari hasil 

perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga. 

c. Pedangang Subsitensi yaitu pedagang yang menjual produk atau barang 

dari hasil aktivitas atas subsitensi untuk memenuhi ekonomi keluarga. Pada 

daerah pertanian, pedagang ini adalah seorang petani yang menjual produk 

pertanian ke pasar desa atau kecamatan. 

d. Pedagang Semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan 

karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau untuk mengisi 

waktu luang. Pedagang jenis ini tidak di harapkan kegiatan perdagangan 

sebagi sarana untuk memperoleh pendapatan, malahan mungkin saja 

sebaliknya ia akan memperoleh kerugian dalam berdagang.  

 

 

 

 



129 

5.4 Perilaku Pedagang 

 
Perilaku pedagang di pasar tradisonal menurut (Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan No 23/MPP/KEP/I/1998) yaitu : 

a. Jumlah pedagang yang saling meningkat 

Jumlah pedangan yang ingin berjualan di pasar tradisonal dari waktu ke 

waktu mengalami peningkatan.Hal ini berdampak pada kebutuhan tempat 

yang juga semakin meningkat.Jika tempat tidak tersedia, maka timbul 

pemaksaan dan mengabaikan tata ruang pasar. 

b. Kesadaran yang rendah terhadap kedisiplinan, keberasilan dan 

ketertiban.Para pedagang yang umumnya berpendidikan rendah, tidak 

memiliki kesadaran yang tinggi tentang perlunya kedisiplinan, kebersihan, 

danketertiban. Kondisi ini dibiarkan oleh para pengelola pasar tanapa ada 

keinginan untuk melakukan proses edukasi atau pelatihan secara berkala 

terhadap pedagang. 

c. Pemahaman yang rendah terhadap konsumen selalu berubah-ubah, tetapi 

para produsen dan pedagang tidak bisa mengikutinya karetna terbatasnya 

pedagang pengetahuan dan informasi. Mereka pada umumnya berkembang 

secara alamiah tanpa ada persiapan untuk memasuki era persaingan. 

Masalah yang bisa dihadapi oleh pedagang di pasar tradisonal adalah 

kekurangan modal apalagi ditambah dengan inflasi yang tidak menentu. 

 
5.5 Ciri-ciri Pedagang Tradisonal 

Adapun ciri-ciri dari pedagang pasar tradisonal adalah sebagai berikut : 

a.   Modal yang mereka punya relative kecil 

Para pedagang tak mempunyai keberanian mendatangi bank umum untuk 

memperoleh modal, mengingat rumitnya prosedur dan persyaratan yang 

sulit mereka penuhi.Apalagi kebanyakan dari mereka buta huruf dan tak 

punya asset sebahagia jaminan. Akhirnya mereka-meraka berpaling pada 

rentenir, yang setiap saat mampu memberikan pinjaman dengan cepat, 

tanpa butuh waktu lama dan proses yang rumit. 
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b. Biasanya  mereka  melakukan perdagangan hanya memenuhi kebutuhan 

saat itu. Maksudnya para pedagang tradisonal biasanya kurang 

memperhitungkan adanya tabungan masa depan.pendapatan yang mereka 

dapatkan lansung mereka belikan ke barang dagangan, beli keperluan 

sehari-hari dan tentunya membayar cicilan hutang. 

c. Pendidikan para pedagang relative rendah bahkan buta huruf sehingga 

mereka kurang melihat prospek masa akan datang, bagi mereka 

perdagangan yang mereka lakukan selama telah memenuhi kebutuhan 

sudah cukup. Lebih cenderung memilih melakuan pinjaman kepada rentenir 

karena prosesnya mudah 
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BAB VI. MODEL TATA KELOLA PEDAGANG SAYUR, PEDAGANG IKAN, 

PEDAGANG DAGING, DAN PEDAGANG AYAM 

 

6.1  Pendahuluan 

 Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta 

adanya transaksi antara penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses 

tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los terbuka 

yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual 

kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-

sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain 

itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini 

masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan 

perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar (wikipedia). 

Nabila, Husaini, dan Abidin (2017) menyimpulkan bahwa para pedagang 

daging di pasar tradisional Kabupaten Aceh Besar hanya menggunakan pola 

perilaku bisnis yang turun temurun. Sedangkan pada penelitian Ain, Triarso, dan 

Sardiyatmo (2017) menemukan bahwa perilaku bisnis dari pedangan ikan di Pasar 

Tradisional Ikan Kabupaten Rembang menggunakan faktor domestik sebagai 

keunggulan kompetitif untuk menjadikan bisnis mereka efisien secara finansial. 

Selanjutnya pada penelitian Takalamingan, Longdong, dan Jusuf (2017) dapat 

disimpulkan bahwa perilaku bisnis pedagang Ikan Cakalang di Pasar Tradisional 

Kota Bitung dalam kegiatan transaksi bisnisnya menggunakan metode 

pembayaran secara lunas dan tempo, serta saluran distribusi yang digunakan 

termasuk dalam kategori efisien. Berdasarkan penelitian terdahulu dapat 

disimpulkan bahwa penelitian terdahulu hanya meneliti penelitian secara parsial 

sehingga menimbulkan research gap berupa penelitian yang meneliti secara 

komprehensif para pedagang sayur, ikan, daging dan ayam di pasar tradisional. 

Pada pasar tradisional jumlah kelompok pedagang terbesar adalah kelompok 

pedagang sayur, ikan, daging dan ayam. Hal ini disebabkan tingkat konsumsi 

masyarakat yang tinggi dan terus meningkat terhadap sayur, ikan, daging dan 

Tona Aurora Lubis, Firmansyah 
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ayam. Peningkatan konsumsi masyarakat tersebut menunjukkan potensi bisnis 

yang meningkat. Peningkatan potensi bisnis yang tidak diikuti dengan tata kelola 

yang tepat akan menyebabkan perilaku bisnis yang keliru. Pada akhirnya akan 

mempengaruhi keberlangsungan usaha para pedagang tersebut.  

 
6.2  Metode Penelitian 

 
Penelitian ini menggunakan mix method (metode kualitatif dan kuantitatif) 

dengan menggunakan tipe Sequal Exploratory Design yaitu pada tahapan pertama 

menggunakan metode kualitatif dan pada tahapan berikutnya menggunakan 

metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada para pedagang sayur, ikan , 

daging dan ayam di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Penelitian ini 

menggunakan kuota sampling, dengan jumlah keseluruhan sampel 440 diperoleh 

dari 11 kabupaten dan kota di Provinsi jambi, dengan 10  sampel dari tiap-tiap 4 

jenis pedagang tradisional tersebut.  

 
6.3  Hasil dan Diskusi 

 
Pada objek penelitian pedagang sayur, ikan, daging dan ayam di pasar 

tradisional di Provinsi Jambi, profil tipe kepemilikan menunjukkan bahwa sebesar 

82,5% usaha dimiliki sendiri dan sisanya 17, 5% usaha merupakan milik keluarga. 

Tipe pengelolaan berupa usaha yang dikelola sendiri menempati porsi 86,36% dari 

total keseluruhan, dan 13,64% pedagang mengelola bersama keluarga. Sebanyak 

71.59% pedagang melakukan pengawasan terhadap usahanya, dan 28.41% 

menyatakan tidak melakukan pengawasan terhadap usahanya. Presentasi sumber 

bahan baku penjualan sebesar 87,5% dari pemasok, dan 12,5% secara sendiri. 

Seluruh pedagang sayur, ikan, ayam, daging, dan ayam di pasar sebesar 100% 

menyatakan bahwa mereka melaksanakan pencatatan setiap transaksi, 

melaksanakan pemisahan antara pengelolaan uang usaha dan pribadi, 

melaksanakan pengwasan kuangan, serta pengawasan operasional. 

Penelitian ini diawali oleh tahapan kualitatif yaitu dengan melakukan 

wawancara terhadap beberapa sampel penelitian. Hasil wawancara tersebut 
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dilakukan tabulasi dan pengelompokan sehingga menghasilkan kesimpulan berupa 

indikator dari masing-masing variabel penelitian.  Penelitian ini terdiri dari 2 

variabel yaitu variabel tata kelola (X) dan variabel perilaku bisnis (Y). Pada 

variabel tata kelola (X) terdiri dari 5 indikator yaitu, keterbukaan (X11), etika 

bisnis (X12), tanggung jawab (X13), kemandirian (X14), serta kewajaran dan 

kesetaraan (X15).  Sedangkan pada variabel perilaku bisnis diperoleh 3 indikator 

yaitu berani mengambil resiko (Y11), perbaikan yang terus menerus (Y12), serta 

proaktif menghadapi persaingan (Y13).   

Setelah memperoleh variabel dan indikator tersebut maka, dilanjutkan ke 

tahapan kuantitatif. Pada tahapan kuantitatif, dilakukan penyebaran kuesioner ke 

sampel penelitian untuk memperoleh nilai  

Selanjutnya dilakukan analisis inferensial dengan menggunakan  PLS 

(Partial Least Square).  

Hasil perhitungan awal model penelitian dapat dilihat pada gambar 1 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Calculate Model Peneloitian. 

Menurut Ghozali  (2006) convergentvalidity dari measurement model dengan 

indikator reflektrif dapat dilihat dari korelasi antara score item/indikator dengan 

score kontruknya. Indikator dianggap  reliabel jika memiliki nilai korelasi diatas 

0,70. Namun demikian pada riset tahap pengembangan skala,loading 0,5 sampai 

0,6 masih dapat diterima. Berdasarkan panduan tersebut maka indikator X13 dan 

X14 dihilangkan, serta Y12. Dengan demikian calculate model ke 2 penelitian  ini 

sebagai berikut : 
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Gambar 2 : Calculate Model Ke 2 Penelitian 

 

Pada Gambar 2, terlihat seluruh indikator memiliki loading faktor diatas 0,6, 

maka model telah memenuhi convergent validity. Uji validitas dengan melihat nilai 

AVE dan communality: 

  AVE communality 

PERILAKU BISNIS 0,683400 0,683400 

TATA KELOLA 0,536190 0,536191 

 

Berdasarkan nilai Average Variance Extracted (AVE) dan communality 

dapat dilihat semuanya berada di atas 0,5 berarti outer model valid sehingga tidak 

perlu lagi penghilangan variabel indikator dan bisa dilanjutkan analisis inner model 

(model struktural). Uji reliabilitas dengan meilihat nilai croncbach alpha dan 

composite reliability: 

  Cronbachs Alpha Composite Reliability 

PERILAKU BISNIS 0,549793 0,810795 

TATA KELOLA 0,563444 0,773421 

 

Berdasarkan nilai croncbach alpha dan composite reliability dapat dilihat 

semuanya berada di atas 0,5 berarti outer model reliabel dan bisa dilanjutkan 

analisis inner model (model struktural). Selain melakukan calculate model, 

dilakukan juga bootstrap terhadap model, maka hasil bootstrap sebagai berikut 
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Gambar 3. Hasil Bootsraping Model ke 2 Penelitian 
 

Pengujian model struktural dapat dilihat dari hasil tabel path koefisien pada 

hasil bootsrap model, sebagai berikut : Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values) 

 
Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 

(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

TataKelola -> 
Perilaku Bisnis 

0,583680 0,587552 0,031189 0,031189 18,714403 

 

Menurut Ghozali  (2006), hasil t statistik > 1,96 menunjukkan hasil yang 

signifian. 

Tabel 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh tata kelola terhadap 

perilaku bisnis pada pedagang sayur, ikan, daging dan ayam menunjukkan 

pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola 

oleh pedagang sayur, ikan, daging dan ayam direfleksikan oleh keterbukaan, etika 

bisnis dan kewajaran dan kesetaraan berpengaruh terhadap perilaku bisnis yang 

direfleksikan oleh berani mengambil resiko dan sikap proaktif menghadapi 

persaingan. 
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