
LINGKUNGAN BISNIS 
PERTEMUAN KEEMPAT 



 Memahami pengertian, jenis, dan lingkup 

lingkungan bisnis  

 Memahami hubungan lingkungan dengan 

perusahaan  

 Memahami pengaruh lingkungan terhadap 

operasional perusahaan  



 



 



 Scanning natural environment (sumberdaya fisik, kehidupan 

alam, dan iklim) 

 Scanning societal environment (STEEP Analysis, Sociocultural, 

Technological, Economical, Ecological, Political-legal) 

 



 Nickels et.al.(2009:13) lingkungan bisnis terdiri 
atas faktor-faktor sekitar yang dapat 
membantu atau menghambat perkembangan 
bisnis. 

 Lima unsur lingkungan bisnis 
1. Lingkungan ekonomi dan hukum 

2. Lingkungan teknologi 

3. Lingkungan persaingan 

4. Lingkungan sosial 

5. Lingkungan bisnis global. 
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Lingkungan Politik 

 Seluruh kehidupan di suatu negara 

dipengaruhi politik 

 Kewajiban negara: pelayanan dasar 

(kesehatan, pendidikan, pelayanan publik) 

 Kontrak sosial: negara dengan 

warganegara, warganegara 

bertanggungjawab dan berhak menikmati 

layanan 

 Negara = eksekutif, legislatif, yudikatif 

 



Tingkat pengaruh politik 

 



Lingkungan Ekonomi dan Hukum 

 Lingkungan ekonomi dan hukum mencakup; 

o Kebebasan kepemilikan 

o Stabilitas nilai tukar mata uang.  

o Tingkat Suku Bunga 

o Ketersediaan Energi dan Bahan Baku  

o Tingkat pertumbuhan ekonomi 

o inflasi, 

o pengangguran 

o balance of payments (transaksi ekspor impor) 

 Lingkungan ekonomi dan hukum mencakup 

o Peraturan per Undang-Undang-an 

o Penghapusan korupsi 

o Pajak dan regulasi minimum.  
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micro vs makro 

 

 

 

 

 

 
 Perubahan satu indikator makro akan berdampak keseluruhan 



Kompleksitas lingkungan makro 

 Perbedaan pendapat 

 Perubahan satu indikator menguntungkan satu bisnis 
dan merugikan bisnis lainnya 

 (Menurut Menteri Perindustrian, suku bunga kredit 
sektor UMKM berada di atas 15%, dengan skema 
KUR (Kredit Usaha Rakyat) tanpa jaminan, suku 
bunga itu mencapai 20%. Yang memakai jaminan juga 
masih tinggi, yakni disekitar 14% sampai 16%. 
Diharapkan agar spread atau rentang suku bunga 
kredit dan deposito perbankan lebih ditekan lagi agar 
bunga kredit bisa turun. “Spread terlalu tinggi yaitu 
7%-8%, bayangkan saja. Kalau di luar negeri itu hanya 
3%-4% jadi masih ada ruang penurunan suku bunga 
kredit,” ujarnya.) 

 

 



 



 



 



 Penghasilan negara terbesar = pajak 

 Pengeluaran terbesar = keamanan sosial 



 



 Singapura 6 

 Malaysia 34 

 Thailand 66 

 Indonesia peringkat ke 75 dari 134 negara 
tujuan bisnis terbaik 

"Sayangnya Indonesia masih berjuang dengan 
kemiskinan dan pengangguran, korupsi, 
infrastruktur, peraturan lingkungan yang 
kompleks, serta distribusi sumber daya yang 
tidak merata," tulis Forbes. 



 

 

 

 

 

 Hukum bisnis 

 Hukum perusahaan 

 Hukum kontrak 

 



Mikro Ekonomi 

 Harga dan biaya 

 Permintaan dan penawaran 

 Struktur industri dan pasar 

 Struktur pemerintah dan pasar 

 Perbandingan industri dan organisasi 



Lingkungan Sosial  

 Demografis yaitu penelitian statistik dari populasi manusia 

berkaitan dengan jumlah, struktur usia, distribusi geografis, 

bauran etnik, distribusi pendapatan 

 Perubahan aspek demografis membawa peluang baru bagi 

beberapa perusahaan dan menurunkan peluang bagi sebagian 

perusahaan lain. 

 Meningkatnya jumlah penduduk berusia lebih tua, membuka 

peluang jasa penitipan orangtua 

 Meningkatnya  jumlah keluarga dengan dua pendapatan, 

membuka peluang…………… 

 Pertumbuhan pesat rumah tangga orang tua tunggal memberikan 

pengaruh besar pada bisnis. 
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 Jumlah penduduk 

 Tingkat kelahiran 

 Tingkat kematian 

 Migrasi 

 

 Kelas sosial 

(menengah atas, 
menengah, bawah, 
keahlian bekerja, pekerja, 
level 
terendah(pensiunan, 
janda, dll) 

 Gaya hidup 

 



 



 



Lingkungan teknologi 
 Teknologi pengetahuan mengenai alat dan metode dalam 

memproduksi barang dan jasa 

  Tehnologi  telah menjadikan proses-proses bisnis lebih 

efektif, efisien, dan produktif.  

◦ Efektivitas berarti memberikan hasil yang diinginkan 

◦ Efisiensi berarti memproduksi barang dan jasa dengan 

menggunakan sumberdaya yang paling sedikit. 

◦ Produktivitas  adalah rasio jumlah keluaran dengan jumlah 

masukan . 

 Lingkungan teknogi khususnya  IT, menyebabkan pertum-

buhan e-commerce, pembelian dan penjualan barang-barang 

melalui internet. 
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Pengembangan Teknologi 

 Bahan baku baru (daur ulang, dll) 

 Biotechnology 

 Energy  
Penelitian dan Pengembangan 

peringkat negara R&D  

(juta US$) 

GDP 

1  United States 405.3 2.7% 

2  China 153.7 1.4% 

3  Japan 144.1 3.3% 

4  Germany 69.5 2.3% 

5  South Korea 44.8 3.0% 

26  Singapore 6.3 2.2% 

37  Malaysia 2.6 0.63% 

40  Thailand 1.46 0.25% 

48  Indonesia 0.72 0.07% 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/China
http://en.wikipedia.org/wiki/Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea
http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore
http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia
http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia


 peringkat negara R&D  

(juta US$) 

GDP 

1  Israel 9.4 4.2% 

2  Japan 144.1 3.3% 

3  Sweden 11.9 3.3% 

4  Finland 6.3 3.1% 

5  South Korea 44.8 3.0% 

6  United States 405.3 2.7% 

13  Singapore 6.3 2.2% 

45  Malaysia 2.6 0.63% 

70  Philippines 0.29 0.09% 

71  Indonesia 0.72 0.07% 

http://en.wikipedia.org/wiki/Israel
http://en.wikipedia.org/wiki/Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden
http://en.wikipedia.org/wiki/Finland
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore
http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia
http://en.wikipedia.org/wiki/Philippines
http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia


 Portable information devices and electronic networking 

 Alternative energy sources 

 Precision farming 

 Virtual personal assistants 

 Genetically altered organisms 

 Smart, mobile robots 



Sumberdaya Alam 

 Dapat diperbaharui 

 Tidak dapat diperbaharui 

 



Tren SosialBudaya 

1. Meningkatnya kesadaran lingkungan 

2. Meningkatnya kesadaran kesehatan 

3. Meningkatnya pasar usia tua 

4. Meningkatnya generasi muda 

5. Menurunnya pasar massal 

6. Perubahan kecepatan dan lokasi hidup 

7. Perubahan komposisi rumah tangga 

8. Meningkatnya diversitas tenaga kerja dan pasar 



Lingkungan Persaingan  

 Bersaing dengan cara melebihi harapan pelanggan. 

Beberapa perusahaan menfokuskan senjata untuk bersaing pada; 

• Kualitas  bagus, tidak ada kesalahan dalam membuat produk (nihil 

cacat) 

• Tingkat harga yang bersaing  

• Layanan yang baik. 

 Bersaing dengan cara restrukturisasi dan pemberdayaan 

• Restrukturisasi, pengembangan struktur organisasi yang dapat 

menjawab tantangan perubahan kebutuhan pelanggan dan karyawan. 

• Pemberdayaan, perusahaan  memberi pekerja lini depan  tanggung 

jawab, otoritas, pelatihan, dan peralatan yang diperlukan untuk 

merespon pelanggan dengan cepat  
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Sumber : Nickels et.al. Pengantar Bisnis Buku I.(2009:23) 



Lingkungan Persaingan  
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BISNIS TRADISIONAL BISNIS KELAS DUNIA 

Kepuasan pelanggan Menggembirakan  pelanggan 

Orientasi pelanggan Orientasi pelanggan dan pemangku kepentingan 

Orientasi laba Orientasi laba dan sosial 

Etika reaktif Etika proaktif 

Orientasi produk Orientasi kualitas dan layanan 

Fokus manajerial. Fokus  pelanggan 

Gambar: Bagaimana Kompetisi Telah Mengubah Bisnis 

Sumber : Nickels et.al. Pengantar Bisnis Buku I.(2009:23) 



Lingkungan Global  
• Dua perubahan penting pada lingkungan global adalah tumbuhnya persaingan 

internasional dan meningkatnya perdagangan bebas antarbangsa.  

• Komunikasi global 

• Homogenitas pasar 

• Stabilitas politik 

• Tekanan pasar 

• Strategi internasional 

• Ekspor 

• Lisensi internasional dan franchising 

• Aliansi internasional dan joint ventures 

• Perjanjian internasional, regional 

• Sanksi dan embargo internasional 
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 Dua hal utama adanya perbaikan tranportasi dan komunikasi. 

 Peristiwa Politik Penting 



 



 



Scanning Task Environment 

 



 



 


