MINGGU KE DUA
KONSEP DASAR
DAN
ELEMEN – ELEMEN BISNIS

1. Memahami pengertian bisnis dan dapat membedakan bisnis sebagai
commerce, occupation dan organization
2. Memahami bagaimana penawaran dan permintaan menentukan harga
yang wajar
3. Memahami peran business model sebagai sumber keunggulan daya saing
4. Memahami peran pembagian kerja dan spesialisasi dalam penciptaan
laba
5. Memahami perlunya organisasi bisnis untuk menurunkan biaya transaksi
6. Memahami sistem feodalisme dan mekanisme pemupukan modal
7. Memahami sistem merkantilisme dan sebab-sebab terjadinya revolusi
industri, kapitalis, serikat.
8. Memahami bentuk-bentuk organisasi bisnis dan perubahannya

bisnis
• A business is an enterprise that provides products or services
desired by customers (Madura)
• Business consists of all profit-seeking activities and enterprises
that provide goods and services necessary to an economic
system (Boone & Kurtz)
• Huge & Kapoor dalam Alma (2009:21), bisnis adalah suatu
usaha yang terorganisasir dari orang-orang untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan
keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
• Jatmiko,(2005:2) bisnis adalah semua aktivitas dan institusiinstitusi yang menghasilkan barang atau menyediakan jasajasa yang penting dan yang diperlukan dalam kehidupan
kita sehari-hari
• Nickels e.al. (2009:4) bisnis adalah aktivitas apapun yang
berusaha untuk menyediakan barang dan jasa kepada
pihak-pihak lain saat mengoperasikannya untuk mencapai
laba.

Definisi operasional
Bisnis adalah semua aktivitas yang berkaitan dg usaha memproduksi
barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen
guna mendapatkan laba.
 Aktivitas atau institusi yang memproduksi atau mendistri-busikan
barang atau jasa
 Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen
 Memperoleh laba.
•
•

Kebutuhan adalah suatu kekurangan yang perlu dipenuhi
oleh barang dan jasa
Keinginan adalah suatu kebutuhan yang sudah dipengaruhi
oleh budaya/kebiasaan tertentu

Kata kunci
•
•
•
•

Produk
Produksi
Promosi
Keuangan

Faktor produksi
•
•
•
•

Sumberdaya alam
Modal
Sumberdaya manusia
Entrepreneurship

BIDANG USAHA BISNIS
 Usaha Industri
 adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan
mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi,
yang memiliki nilai tambah utk mendapatkan keuntungan
 Usaha Perdagangan
 Perdagangan adalah Kegiatan jual beli barang dan / atau
jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan
pengalihan hak atas barang dan / atau jasa dengan
disertai imbalan atau kompensasi
 Usaha Jasa
 Bila ditinjau dari kegiatannya, maka perusahaan jasa
kegiatan pokoknya adalah menjual jasa kepada pihakpihak yang memerlukan dengan mengeluarkan
pengorbanan dalam bentuk jasa untuk tujuan
memperoleh laba atau keuntungan yang ditetapkan.

TUJUAN BISNIS


Tujuan bisnis adalah memuaskan semua pemangku
kepentingan (Stakeholders) secara terus menerus
 Nickels. et.al. (2009:6) Stakeholders adalah semua orang
yg mungkin memperoleh keuntungan atau kerugian dari
kebijakan dan aktivitas suatu perusahaan. Pemangku
kepentingan meliputi; pelangggan.karyawan, pemegang
saham, pemasok, investor, masyarakat sekitar, …
 Kepuasan stakeholders hanya terpenuhi jika perusahaan
mencapai 3 hal: laba, kelangsungan hidup, dan
pertumbuhan.
 Ketiga hal tersebut merupakan tujuan primer suatu bisnis

Laba

Kepuasan
Stakeholders

Pertumbuhan

Kelangsungan hidup

KEPUASAN PELANGGAN
 Kepuasan pelanggan, kemampuan suatu barang
atau jasa memenuhi atau melebihi kebutuhan dan
harapan pembeli.
 Kebutuhan dan harapan pelanggan tidak sekedar membeli barang dan jasa,
bukan sekedar harga yang murah, tetapi memperoleh barang dan jasa yg
bernilai.
 Nilai (value) adalah persepsi pelanggan terhadap keseimbangan antara sifatsifat positif (kualitas) dari barang dan jasa dengan harganya.
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PENAWARAN DAN
PERMINTAAN
 Penawaran adalah kesediaan dan kemampuan penjual dalam menyediakan barang
dan jasa untuk dijual
 Faktor ekonomi yang mempengaruhi penawaran adalah harga, pajak,
biaya produksi, ketersediaan faktor produksi.
 Permintaan, adalah kesediaan dan kemampuan pembeli untuk membeli
barang dan jasa.
 Permintaan dipengaruhi oleh faktor; harga, penghasilan konsumen, harga
produk subtitusi, jumlah pembeli dalam pasar.
 Hukum penawaran dan permintaan menyatakan bahwa harga (P) dtetapkan oleh
titik perpotongan kurva penawaan dan permintaan.
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BISNIS DAN
SISTEM EKONOMI
 Boone & Kurtz (2002:11), Semua bisnis beroperasi
dalam sebuah sistem ekonomi, yg menentukan
bagaimana barang dan jasa diproduksi, didistribusi dan
dikonsumsi oleh masyarakat.
 Nickels. et.al. (2009:44) Sistem ekonomi dibedakan;
1.

2.

Kapitalisme (capitalism) adalah sebuah sistem ekonomi yang semua atau
sebagian besar faktor produksi dan distribusi dimiliki oleh swasta dan
dioperasikan untuk memperoleh laba.
Sosialisme (socialism) adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada
pemikiran bahwa beberapa, atau bahkan sebagian besar, bisnis dasar
harus dimiliki oleh pemerintah, sehingga labanya dapat didistribusikan
secara lebih merata untuk rakyat.
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Sistem kapitalisme
• Nickels. et.al. (2009:44) kapitalisme (capitalism)
adalah sebuah sistem ekonomi yang semua atau
sebagian besar faktor produksi dan distribusi dimiliki
oleh swasta dan dioperasikan untuk memperoleh
laba.
• Sistem kapitalis dikenal juga dengan istilah; sistem
pasar bebas, sistem swasta.
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Hak-hak Dasar dalam Sistem Swasta
(Basic Rights in the Private Enterprise System)

Sstem menjamin terjadinya
persaingan yg
adil

Sistem menjamin
hak memilih, menggunakan, memperdagangkan, mewariskan harta milik
pribadi

Persaingan
Harta Pribadi

Sistem tidak menjamin mendapatkan laba namun
menjamin pelaku
nya atas laba yg
diperoleh dari
aktivitas bisnis

Sistem menjamin kebebasan
memiih alterna
tif aktivitas dan
menggunkan
hasil bisnis
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Sistem Ekonomi Sosialis

 Disebut juga sistem ekonomi komunis, sistem ekonomi
komando.
 Dalam sistem komunis ada pengendalian yang ketat
atas kepemilikan bisnis, laba dan alokasi sumberdaya
untuk mencapai tujuan pemerintah.
 Tidak ada kepemilikan pribadi, yang ada milik umum,
milik bersama, dan faktor produksi dan keputusan
produksi dikendalikan oleh negara
 Sistem sosialis, pemilikan dan pengoperasian seluruh
industri utama oleh pemerintah, dan pemilikan
swasta dalam industri diperbolehkan sepanjang tidak
terlalu penting bagi kemakmuran masyarakat.
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Sistem ekonomi indonesia?
• diskusi
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FUNGSI BISNIS
• Fungsi adalah sekelompok aktivitas sama jenis
karena erat kaitannya maupun pelak-sanaannya.
• Fungsi bisnis mencakup
o Fungsi Produksi
o Fungsi Pemasaran
o Fungsi Keuangan
o Fungsi SDM
o Fungsi Informasi
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TANTANGAN MANAJER ABAD 21
• Boone & Kurtz (2002:30-33) manajer abat 1 perlu
menerapkan empat hal;
 Pentingnya Visi: Kemampuan untuk memahami
kebutuhan pasar dan menentukan apa yang harus
dilakukan organisasi untuk memuaskan mereka
 Berfikir kritis: Kemampuan untuk menganalisis aksesakses informasi untuk menunjukkan secara tepat
permasa-lahan atau kesempatan2
 Kreativitas: Kapasitas untuk mengembangkan solusi2
baru untuk melaksanakan bisnis dalam cara yang
berbeda dan lebih baik
 Kemampuan untuk mengendalikan perubahan (Ability
to Steer Change) Kemampuan untuk mengendali-kan
pekerja dan organisasi melampaui perubahan2 teknologi, marketplace demands, dan persaingan global
1-19

• Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang
menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara
hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal
yang disimpan oleh negara yang bersangkutan,
dan bahwa besarnya volume perdagangan global
teramat sangat penting.

• Kapitalisme perdagangan yg muncul pada abad ke-16 setelah
dihapusnya sistem feodal. Dalam sistem ini seorang pengusaha
mengangkat hasil produksinya dari satu tempat ke tempat lain
sesuai dgn kebutuhan pasar. Dengan demikian ia berfungsi sebagai
perantara antara produsen dan konsumen

• Kapitalisme industri yg lahir krn ditopang oleh kemajuan industri
dgn penemuan mesin uap oleh James Watt tahun 1765 dan mesin
tenun tahun 1733. Semua itu telah membangkitkan revolusi industri
di Inggris dan Eropa menjelang abad ke-19. Kapitalisme industri ini
tegak di atas dasar pemisahan antara modal dan buruh yakni antara
manusia dan mesin.
• Sistem Kartel yaitu kesepakatan perusahaan-perusahaan besar
dalam membagi pasaran internasional. Sistem ini memberi
kesempatan utk memonopoli pasar dan pemerasan seluas-luasnya.
Aliran ini tersebvar di Jerman dan Jepang.
• Sistem Trust yaitu sebuah sistem yg membentuk satu perusahaan
dari berbagai perusahaan yg bersaing agar perusahaan tersebut lbh
mampu berproduksi dan lbh kuat utk mengontrol dan menguasai
pasar.

Macam Org. Bisnis
Badan Usaha / Perusahaan Perseorangan atau Individu
Perusahaan perseorangan adalah badan usaha
kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat
membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata
cara tententu. Semua orang bebas membuat bisnis
personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya.
Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal
kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki
tenaga kerja / buruh yang sedikit dan penggunaan alat
produksi teknologi sederhana. Contoh perusahaan
perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso
keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya.

ciri dan sifat perusahaan
perseorangan
- relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan
- tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan
harta pribadi
- tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan
retribusi
- seluruh keuntungan dinikmati sendiri
- sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri
- keuntungan yang kecil yang terkadang harus
mengorbankan penghasilan yang lebih besar
- jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau
seumur hidup
- sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan

Perusahaan / Badan Usaha
Persekutuan / Partnership
• Perusahaan persekutuan adalah badan usaha
yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang
secara bersama-sama bekerja sama untuk
mencapai tujuan bisnis. Yang termasuk dalam
badan usaha persekutuan adalah firma dan
persekutuan komanditer alias cv. Untuk mendirikan
badan usaha persekutuan membutuhkan izin
khusus pada instansi pemerintah yang terkait.

a. Firma
• Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari
dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung
jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya.
• ciri dan sifat firma :
• Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik
wajib melunasi dengan harta pribadi.
Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin
Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru
tanpa seizin anggota yang lainnya.
keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup
seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma
pendiriannya tidak memelukan akte pendirian
mudah memperoleh kredit usaha

b. Persekutuan Komanditer / CV /

Commanditaire Vennotschaap
CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang
didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk
mencapai tujuan bersama dengan tingkat
keterlibatan yang berbeda-beda di antara
anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha
secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak
lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus
melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Yang
aktif mengurus perusahaan cv disebut sekutu aktif,
dan yang hanya menyetor modal disebut sekutu
pasif.

ciri dan sifat cv
-

sulit untuk menarik modal yang telah disetor
modal besar karena didirikan banyak pihak
mudah mendapatkan kridit pinjaman
ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab
tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal
menunggu keuntungan
- relatif mudah untuk didirikan
- kelangsungan hidup perusahaan cv tidak menentu

3. Perseroan Terbatas / PT / Korporasi / Korporat
Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang
memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal
dua orang dengan tanggung jawab yang hanya
berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta
pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di
dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin
perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di
luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk
mendirikan PT / persoroan terbatas dibutuhkan
sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan
berbagai persyaratan lainnya.

ciri dan sifat pt
-

kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta
pribadi
modal dan ukuran perusahaan besar
kelangsungan hidup perusahaan pt ada di tangan pemilik
saham
dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham
kepemilikan mudah berpindah tangan
mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai
keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam
bentuk dividen
kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan
pemegang saham
sulit untuk membubarkan pt
pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak
deviden

Koperasi
Menurut UU no. 25 tahun 1992, Koperasi adalah
badan usaha yang beranggotakan orang-orang
atau badan hukum koperasi yang melandaskan
kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas
kekeluargaan.

Ciri
• Lebih mementingkan keanggotaan dan sifat
persamaan
• Anggota-anggotanya bebas keluar masuk
• Koperasi merupakan badan hukum yang
menjalankan usaha untuk kesejahteraan anggota.
• Koperasi didirikan secara tertulis dengan akte
pendirian dari notaris
• Tanggung jawab kelancaran usaha koperasi
berada di tangan pengurus.
• Para anggota koperasi turut bertanggung jawab
atas utang-utang koperasi terhadap pihak lain.
• Kekuasaan tertinggi di dalam rapat anggota.

Pengelompokan
• Usaha (Koperasi Produksi, Konsumsi, Simpan Pinjam,
Serba Usaha)
• Luas Wilayah
o Primer Koperasi (koperasi sebagai satuan terkecil dengan wilayah yang
kecil pula dan melbatkan secara langsung orang-orang sebagai
anggotanya)
o Pusat Koperasi (koperasi yang anggota-anggotanya adalah koperasikoperasi primer, sedikitnya lima)
o Gabungan Koperasi (koperasi yang dibentuk secara bersama sama oleh
pusat koperasi (paling sedikit tiga puluh pusat koperasi))
o Induk Koperasi (koperasi yang dibentuk secara bersama-sama oleh
gabungan koperasi (paling sedikit tiga gabungan koperasi))

Beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan
dalam memilih bentuk perusahaan
• Jenis usaha yang dijalankan (perdagangan,
industri, dsb)
• Ruang lingkup usaha
• Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha
• Besarnya resiko pemilikan
• Batas-batas pertanggungjawaban terhadap
utang-utang perusahaan
• Besarnya investasi yang ditanamkan
• Cara pembagian keuntungan
• Jangka waktu berdirinya perusahaan
• Peraturan-peraturan pemerintahan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
• Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik
orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan
• Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
usaha menengah atau usaha besar
• Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan
atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil atau usaha besar

Kriteria
No

Usaha

1

Usaha Mikro

Maks. 50 Juta

Maks. 300 Juta

2

Usaha Kecil

> 50 Juta – 500
Juta

> 300 Juta – 2,5
Miliar

3

Usaha Menengah

> 500 Juta – 10
Miliar

> 2,5 Miliar – 50
Miliar

Asset

Omzet

