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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Konsep Bisnis 

Husein Umar (2005) mengemukakan bahwa bisnis 

adalah: 

“Bisnis di sisi lain diartikan sebagai seluruh kegiatan yang 

diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di 

dalam bidang perniagaan (produsen, pedagang, konsumen 

dan industri dimana perusahaan berada), dalam rangka 

memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka”. 

Motivasi utama kegiatan bisnis sebenarnya adalah laba. 

Laba didefinisikan sebagai perbedaan antara penghasilan dan 

biaya-biaya yang dikeluarkan. Sehingga, dalam bisnis, para 

pengusaha harus dapat melayani para pelanggan dengan cara yang 

menguntungkan agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin 

dalam jangka panjang. Selain itu, mereka juga harus selalu peka 

terhadap kesempatan atau peluang baru dalam memuaskan 

keinginan pembeli.  

Menurut Grififin dan Ebert (2007), bisnis adalah 

organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud 

mendapatkan laba.  Dapat penulis siimpulkan bisnis adalah 

kegiatan sebuah organisasi dalam memenuhi kebutuhan 
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masyarakat dengan menciptakan barang atau jasa untuk 

mendapatkan keuntungan dalam meningkatkan kualitas hidup 

mereka. 

2.1.2 Fungsi Bisnis 

Bisnis memiliki fungsi untuk meningkatkan nilai 

(kegunaan) suatu produk, yang semula kurang bernilai, setelah 

diubah atau diolah menjadi sesuatu yang dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat atau konsumen. Nilai kegunaan (utility 

value) yang diciptakan oleh kegiatan bisnis sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat adalah terangkum dalam fungsi 

utama bisnis. Masih terdapat beberapa fungsi dari bisnis antara 

lain:  

1. Bisnis berfungsi untuk mengubah bentuk bisnis (form utility), 

yang tidak lain dari fungsi produksi 

2. Bisnis berfungsi untuk memindahkan bentuk (place utility) 

atau fungsi distribusi  

3. Bisnis berfungsi mengubah kepemilikan (possessive utility) 

yaitu fungsi penjualan  

4. Bisnis berfungsi untuk menunda waktu kegunaan (time utility) 

atau fungsi pemasaran. 

Menurut Steinhoff terdapat tiga fungsi utama bisnis, yaitu :  

1. Mencari bahan mentah (acquiring raw material)  

2. Mengubah bahan mentah menjadi barang jadi (manufacturing 

raw materials into product)  
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3. Menyalurkan barang yang sudah jadi tersebut ketangan 

konsumen (distributing product to consumers). 

Dalam bisnis juga terdapat mikro dan makro ekonomi. 

Makro dan mikro ekonomi adalah dua cabang utama ekonomi. 

Mikroekononi adalah cabang yang berfokus bagaiman individu, 

rumah tangga dan organisasi membuat keputusan mereka untuk 

mendistribusikan sumber daya yang terbatas. Mikroekonomi 

mempelajari bagaimana keputusan-keputusan ini mempengaruhi 

pasokan dan permintaan untuk komoditas dan jasa. Pasokan 

adalah salah satu faktor yang dapat menentukan harga, yang pada 

akhirnya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. 

Mikro ekonomi biasa juga disebut sebagai pandangan “bottom-up 

economy” (bawah ke atas) atau bagaimana orang berurusan 

dengan uang, waktu dan sumber daya yang tersedia. 

Mikroekonomi berfokus pada pasokan dan permintaan serta 

ekuatan lain yang menentukan tingkat harga yang terlihat dalam 

perekonomian. Sebagai contoh, mikroekonomi akan melihat 

bagaimana sebuah perusahaan tertentu bisa memaksimalkan 

produksi dan kapasitas sehingga dapat menurunkan harga dan 

lebih mampu bersaing dalam industrinya. Lain halnya dengan 

makroekonomi, makroekonomi mempelajari jumlah total kegiatan 

ekonomi, berhubungan dengan masalah pertumbuhan, inflasi, 

pengangguran, kebijakan nasional ekonomi yang berasal dari 

inisiatif pemerintah (misalnya perubahan tingkat pajak). Sebagai 

contoh, makroekonomi akan melihat bagaimana peningkatan atau 



17	
	

	

penurunan ekspor bersig akan mempengaruhi jumlah devisa suatu 

bangsa atau bagaimana GDP akan dipengaruhi oleh tingkat 

pengangguran.  

1. Fungsi Makro Dalam hal ini, wirausaha berperan sebagai 

penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu 

bangsa. Hasil-hasil dari penemuan ilmiah, penelitian, 

pengembangan ilmu pengetahuan, dan kreasi-kreasi baru 

dalam produk barang dan jasa-jasa yang berskala global, hal 

ini merupakan proses dinamis wirausaha yang kreatif. Bahkan 

wirausahalah yang berhasil menciptakan lapangan kerja dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi. J.B Say berpendapat 

bahwa wirausahawan adalah orang yang menggeser sumber-

sumber ekonomi dari produktivitas terendah menjadi 

produktivitas tertinggi, menurutnya wirausahawanlah yang 

menghasilkan perubahan. Perubahan itu tidak dilakukan 

dengan mengerjakan sesuatu yang lebih baik tetapi dengan 

melakukan sesuatu yang berbeda. Secara kualitatif fungsi 

makro ini diperankan oleh usaha kecil. Berikut adalah 

peranannya dalam perekonomian nasional:   

a. Usaha kecil memperkokoh perekonomian nasional yang 

berperan sebagai fungsi pemasok, fungsi produksi, fungsi 

penyalur, dan pemasar bagi hasil produk-produk industri 

besar. 

b. Usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi 

khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada.  
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c. Usaha kecil yang dipandang sebagai sarana pendistribusian 

pendapatan nasional, alat pemerataan dalam berusaha dan 

pemerataan dalam pendapatan. 

2. Fungsi Mikro Peran wirausaha adalah penanggung resiko dan 

ketidakpastian, mengkombinasikan sumbersumber ke dalam 

cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah 

dan usaha-usaha baru. Nilai tambah tersebut diciptakan 

melalui:  

a. Pengembangan teknologi baru  

b. Penemuan pengetahuan baru  

c. Perbaikan produk dan jasa yang ada  

d. Penemuan cara-cara yang berbeda untuk menyediakan 

barang dan jasa dengan jumlah yang lebih banyak dengan 

menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. 

2.1.3 Tujuan Bisnis 

Tujuan bisnis suatu perusahaan dapat kita lihat dari 

berbagai macam kepentingan, baik owner, pesaing, supplier, 

karyawan, konsumen, masyarakat umum, maupun pemerintah. 

Setiap bisnis atau perusahaan berusaha mengolah bahan untuk 

dijadikan produk yang dibutuhkan oleh konsumen, produk dapat 

berupa barang atau jasa.Tujuan perusahaan membuat produk 

adalah unruk mendapatkan laba, yakni imbalan yang diperoleh 

oleh perusahaan dari penyediaan suatu produk bagi konsumen. 

Meskipun tujuan utama mereka adalah memperoleh keuntungan 
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namun hal tersebut bukan berarti bahwa mereka tidak mempunyai 

tujuan lain selain tujuan tersebut, masih banyak tujuan-tujuan para 

pembisnis yang ingin mereka raih dan tujuan antara satu dan yang 

lainya bisa saja berbeda. Pada umumnya tujuan bisnis didirikan 

tidak hanya profit oriented semata, namun secara keseluruhan 

tujuan bisnis didirikan meliputi:  

1. Profit 

2. Pengadaan barang atau jasa,  

3. Kesejahteraan bagi pemilik faktor produksi dan masyarakat, 

4. Full employment,  

5. Eksistensi perusahaan dalam jangka panjang (waktu yang 

lama), 

6.  Kemajuan dan pertumbuhan,  

7. Prestise dan prestasi. 

Proses pencapaian tujuan bisnis dilakukan melalui 

pengelolaan sumber daya ekonomi secara optimal bagi para 

pemilik sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi dan 

masyarakat pada umumnya sehingga mencapai manfaat dan nilai 

ekonomi secara layak. 

Bertitik tolak pada usaha pencapaian tujuan-tujuan tersebut, 

maka tentunya proses pencapaian tujuan bisnis melalui 

pengelolaan sumber daya ekonomi secara optimal harus dilakukan 

dengan memperhatikan kepentingan dan kemanfaatan bagi para 
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pemilik sumber daya ekonomi atau pemilik faktor-faktor produksi 

dan masyarakat pada umum. 

2.1.4 Pengertian Pengembangan Bisnis 

Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari 

setiap pengusaha  atau wirausaha yang membutuhkan pandangan 

kedepan, motivasi dan kreativitas (Anoraga, 2007:66). Jika hal ini 

dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan 

untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala  

menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar 

Istilah pengembangan usaha sering mengacu pada 

pengaturan dan mengelola hubungan strategis dan aliansi dengan 

yang lain, perusahaan pihak ketiga. Dalam hal ini perusahaan 

dapat memanfaatkan satu sama lain keahlian, teknologi atau 

kekayaan intelektual untuk memperluas kapasitas mereka dalam 

mengidentifikasi, meneliti, menganalisa dan membawa ke pasar 

bisnis baru dan produk baru, pengembangan bisnis berfokus pada 

implementasi dari rencana bisnis strategis melalui ekuitas 

pembiayaan, akuisisi/divestasi teknologi, produk dan lain-lain. 

Jadi, Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan 

analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan 

pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak 

termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari 

peluang pertumbuhan usaha (Wikipedia Indonesia).  
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Pengembangan bisnis adalah tugas dan proses persiapan 

analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan 

pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan bisnis, tetapi tidak 

termasuk keputusan strategis dan implementasi dari peluang 

pertumbuhan bisnis. Sedangkan untuk bisnis yang besar terutama 

dibidang teknologi industri, istilah pengembangan bisnis mengacu 

pada pengaturan dan mengelola hubungan strategis dan aliansi 

dengan yang lain.   

2.1.5 Pengertian Advertising/Periklanan 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012 ) iklan adalah segala 

bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara 

nonpersonal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan 

pembayaran. Menurut Bearden dan Ingram (2007) iklan adalah 

elemen komunikasi pemasaran yang persuasif, nonpersonal, 

dibayar oleh sponsor dan disebarkan melalui saluran komunikasi 

massa untuk mempromosikan pemakaian barang, atau jasa. 

Kemudian menurut Gitosudarmo (2008) adalah:  

“Periklanan adalah merupakan alat utama bagi perusahaan 

untuk mempengaruhi konsumennya. Periklanan ini dapat 

dilakukan oleh pengusaha lewat surat kabar, radio, majalah, 

televisi ataupun dalam bentuk poster-poster yang dipasang 

di pinggir jalan atau tempat-tempat yang strategis.”  
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Dari beberapa pendapatan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa iklan merupakan suatu bentuk komunikasi massa; radio, 

surat kabar, majalan, dan sebagainya. Sehingga advertising 

mempunyai sifat non personal dan merupakan suatu alat untuk 

mempromosikan produk atau jasa tanpa mengadakan kontak 

langsung serta si pemasang iklan harus membayar dengan tarif 

tertentu yang berlaku.  

Kegiatan periklanan berarti kegiatan menyebarluaskan 

berita (informasi) kepada pasar (masyarakat/konsumen). 

Masyarakat perlu diberitahu siapa (sponsor) yang bertindak 

melalui media iklan tersebut. Dalam hal ini pihak sponsor 

membayar kepada media yang membawakan berita itu. Kegiatan 

periklanan ini adalah suatu alat untuk membuka komunikasi dua 

arah antara penjual dan pembeli, sehingga keinginan mereka 

dapat terpenuhi dalam cara yang efisien dan efektif, dalam hal ini 

komunikasi dapat menunjukkan cara-cara untuk mengadakan 

pertukaran yang saling memuaskan. 

2.1.6 Tujuan Advertising/Periklanan 

Tjiptono dalam Raviany (2011) berpendapat bahwa: 

“iklan memiliki tiga tujuan utama, yaitu menginformasikan 

produk yang ditawarkan dan menciptakan permintaan awal, 

membujuk dan mempengaruhi konsumen untuk membeli 
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produk yang ditawarkan, serta mengingatkan konsumen 

mengenai keberadaan suatu produk serta berupaya 

melekatkan nama atau merek produk tertentu di benak 

konsumen”.  

Selain itu Rossiter dan Percy (2011) mengklasifikasikan 

tujuan iklan sebagai efek komunikasi, antara lain:  

1. Menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan 

(category need).  

2. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu 

produk kepada  konsumen (brand awareness).   

3. Mendorong pemilihan terhadap suatu produk (brand attitude). 

  

4. Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk (brand 

purchase  intention)   

5. Menanamkan citra produk dan perusahaan (positioning)   

  Kotler dan Keller (2007) mengatakan bahwa: 

“tujuan-tujuan iklan harus mengalir dari keputusan-

keputusan sebelumnya mengenai pasar sasaran (sasaran 

yang dituju), pemosisian pasar, dan program pemasaran. 

Tujuan (sasaran) iklan merupakan suatu tugas komunikasi 

tertentu dan tingkat pencapaiannya harus diperoleh pada 

audiens tertentu dalam kurun waktu tertentu”.  
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  Tujuan iklan dapat digolongkan menurut apakah 

sasarannya untuk menginformasikan, membujuk, mengingatkan 

atau memperkuat.  

1. Iklan Informatif:	Dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran 

dan pengetahuan untuk produk baru atau ciri baru produk yang 

sudah ada.   

2. Iklan Persuasif:	Dimaksudkan untuk menciptakan kesukaan, 

preferensi, keyakinan, dan pembelian suatu produk atau jasa.   

3. Iklan Pengingat: Dimaksudkan untuk merangsang pembelian 

produk dan jasa kembali.   

4. Iklan Penguatan: Dimaksudkan untuk meyakinkan pembeli 

sekarang bahwa mereka telah melakukan pilihan yang tepat.   

2.1.7 Sifat-sifat Iklan 

Menurut Kotler  (2011: 41), suatu iklan memiliki sifat-sifat 

sebagai berikut:  

1. Public Presentation, maksudnya iklan memungkinan setiap 

orang menerima pesan yang sama tentang produk yang 

diiklankan. Sifat umum iklan memberikan legitimasi pada 

produk tersebut dan juga menyiratkan suatu tawaran yang 

standarisasi.  
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2. Pervasiveness, artinya pesan iklan yang sama dapat diulang-

ulang untuk memantapkan penerimaan informasi dan 

memungkinkan pembeli dapat membandingkan pesan dari 

berbagai pesaing.  

3. Amplified Expresiveness, maksudnya iklan mampu 

mendramatisasi perusahaan dan produknya melalui gambar, 

warna dan suara untuk menggugah dan mempengaruhi 

perasaan khalayak.   

4. Impersonality, artinya iklan tidak bersifat memaksa khalayak 

untuk memperhatikan dan menanggapinya, karena merupakan 

komunikasi yang monolog (satu arah).   

2.1.8 Jenis-Jenis Iklan 

Menurut Tjiptono (2005) iklan dapat diklasifikasikan 

berdasarkan berbagai aspek, di antaranya dari aspek isi pesan, 

tujuan, dan pemilik iklan.  

1. Dari aspek isi pesan  

a. Product advertising, yaitu iklan yang berisi informasi 

produk (barang dan jasa) suatu perusahaan. Ada dua jenis 

iklan yang termasuk kategori ini, yaitu:  

• Direct-action advertising, yaitu iklan produk yang 

didesain sedemikian rupa untuk mendorong tanggapan 

segera dari khalayak atau pemirsa 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• Indirect-action advertising, yaitu iklan produk yang 

didesain untuk menumbuhkan permintaan dalam 

jangka panjang.   

b. Institutional advertising, yaitu iklan yang didesain untuk 

memberi informasi  tentang usaha bisnis pemilik iklan dan 

membangun goodwill serta image positif bagi organisasi. 

Institutional advertising terbagi atas:   

• Patronage advertising, yakni iklan yang 

menginformasikan usaha bisnis pemilik iklan.  

• Iklan layanan masyarakat (public service advertising), 

yakni iklan yang menunjukan bahwa pemilik iklan 

adalah warga yang baik, karena memiliki kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan.  

2. Dari aspek tujuan  

a. Pioneering advertising (informative advertising), yaitu 

iklan yang berupaya  menciptakan permintaan awal 

(primary demand).   

b. Competitive advertising (persuasive advertising), yaitu 

iklan yang berupaya  mengembangkan pilihan pada merek 

tertentu.   

c. Reminder advertising, yaitu iklan yang berupaya 

melekatkan nama atau  merek produk tertentu di benak 

khalayak.  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3. Dari aspek pemilik iklan  

Ada dua jenis iklan berdasarkan aspek pemilik iklan, yaitu :  

a. Vertical cooperative advertising, yaitu iklan bersama para 

anggota saluran distribusi, misalnya di antara para 

produsen, pedagang grosir, agen, dan  pengecer.   

b. Horizontal cooperative advertising, yaitu iklan bersama 

dari beberapa perusahaan sejenis.  

  Sedangkan menurut Swastha dan Handoko (2008) 

periklanan dapat dibedakan ke dalam dua golongan. Jenis 

periklanan tersebut adalah :  

1. Pull Demand Advertising,  

Pull demand advertising adalah periklanan yang ditujukan 

kepada pembeli akhir agar permintaan produk bersangkutan 

meningkat. Biasanya produsen menyarankan kepada para 

konsumen untuk membeli produknya ke penjual terdekat. Pull 

demand advertising juga disebut consumer advertising.  

2. Push Demand Advertising  

Push demand advertising adalah periklanan yang ditujukan 

kepada para penyalur. Maksudnya agar para penyalur bersedia 

meningkatkan permintaan produk bersangkutan dengan 

menjualkan sebanyak-banyaknya ke pembeli/pengecer. Barang 

yang diiklankan biasanya berupa barang industri. Push 
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demand advertising juga disebut trade advertising.   

 Menurut Lee dan Carla (2007), periklanan sering kali 

diklasifikasikan  dalam beberapa tipe besar, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Periklanan Produk  

Porsi utama pengeluaran periklanan dibelanjakan untuk 

produk, berupa presentasi dan promosi produk-produk baru, 

produk-produk yang ada, dan produk-produk hasil revisi.  

2. Periklanan Eceran  

Berlawanan dengan iklan produk, periklanan eceran bersifat 

lokal dan berfokus pada toko, tempat dimana beragam produk 

dapat dibeli atau dimana satu jasa dapat ditawarkan. 

Periklanan eceran memberikan tekanan pada harga, 

ketersediaan, lokasi dan jam-jam operasi.  

3. Periklanan Korporasi  

Fokus periklanan ini adalah membangun indentitas korporasi 

atau untuk mendapatkan dukungan publik terhadap sudut 

pandang organisasi. Kebanyakan periklanan korporasi 

dirancang untuk menciptakan citra menguntungkan bagi 

sebuah perusahaan dan produk-produknya.   

4. Periklanan Bisnis ke Bisnis  

Periklanan ini ditujukan kepada para pelaku industri, 
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pedagang perantara (pedagang partai/pengecer), serta para 

profesional.   

5. Periklanan Politik  

Periklanan ini dirancang untuk tujuan politik, seringkali 

digunakan para  politisi untuk membujuk orang agar memilih 

mereka atau pemerintah  dalam rangka memperbaiki reputasi 

negara dan lain-lain.   

6. Periklanan Direktori   

Bentuk terbaik periklanan direktori yang dikenal adalah 

Yellow Pages, meskipun sekarang terdapat berbagai jenis 

direktori yang menjalankan fungsi serupa seperti yang banyak 

dilihat pada media internet. Pada umumnya orang melihat 

periklanan direktori untuk menemukan cara membeli sebuah 

produk atau jasa.  

7. Periklanan Respon Langsung  

Periklanan respon langsung melibatkan komunikasi dua arah 

di antara  pengiklan dan konsumen. Periklanan ini 

menggunakan berbagai media seperti pos, televisi, koran, 

majalah dan konsumen dapat menanggapinya melalui pos, 

telepon, faks dan lain-lain. 

8. Periklanan Pelayanan Masyarakat  

Periklanan pelayanan masyarakat dirancang untuk kepentingan 

masyarakat dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat. 

Iklan-iklan ini diciptakan bebas biaya oleh para profesional 
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periklanan, dengan ruang dan waktu iklan merupakan hibah 

oleh media.   

9. Periklanan Advokasi  

Periklanan advokasi berkaitan dengan penyebaran gagasan-

gagasan dan klarifikasi isu sosial yang kontroversial dan 

menjadi kepentingan masyarakat. Perusahaan yang 

menerapkan strategi periklanan pada masalah sosial seperti 

konservasi alam semakin bertambah banyak.   

2.1.9 Objek Pajak Reklame  

1. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari 

papan, kayu, termasuk seng, atau bahan lain yang sejenis, 

dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, 

tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik 

bersinar maupun yang disinari.   

2. Reklame Megatron/Videotron/Large Electric Display (LED) 

adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa 

program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan 

tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan 

difungsikan dengan tenaga listrik.   

3. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan 

menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau 

bahan yang sejenis dengan itu.  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4. Reklame melekat (sticker), yaitu reklame yang berbentuk 

lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, 

dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan 

luasanya tidak lebih dari 200 cm persegi per lembar.  

5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame 

yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang 

diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan 

cara dibawa oleh orang. 

6. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara 

denga menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang 

sejenisnya.   

7. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan 

menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara 

yang ditimbulkan dari perantaraan alat.  

8. Reklame Slide/Film adalah reklame yang diselenggarakan 

dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun 

bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk 

diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain 

yang ada di ruangan.   

9. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan 

dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa 

disertai suara.  
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2.2 Perencanaan Bisnis 

Perencanaan bisnis merupakan alat yang sangat penting 

bagi pengusaha maupun pengambil keputusan kebijakan 

perusahaan. Tujuan perencanaan bisnis adalah agar kegiatan 

bisnis yang akan dilaksanakan maupun yang sedang berjalan tetap 

berada di jalur yang benar sesuai dengan yang direncanakan. 

Perencanaan bisnis juga merupakan pedoman untuk mempertajam 

rencana-rencana yang diharapkan karena di dalam perencanaan 

bisnis kita dapat mengetahui posisi perusahaan kita saat ini, arah 

tujuan perusahaan dan cara mencapai sasaran yang ingin kita 

capai.   

Rencana bisnis merupakan dokumen tertulis yang berisi 

ringkasan yang menggambarkan elemen internal dan eksternal 

yang relevan serta strategi dalam memulai bisnis baru 

Scarborough, Wilson & Zimmer (2009). Rencana bisnis 

memuat rincian kegiatan operasi dan rencana keuangan, peluang 

dan strategi pemasaran serta keterampilan dan kemampuan 

manajer. Rencana bisnis merupakan asuransi yang sedini 

mungkin mencegah salah langkah dalam mengembangkan bisnis 

yang berujung pada kegagalan dan juga mencegah salah 

pengelolaan pada bisnis yang sangat berpotensi sukses.  

Perencana bisnis harus dapat menangkap faktor apa saja 

yang dimiliki perusahaan serta membuat kerangka pengendalian 

faktor-faktor keberhasilan, sehingga kinerja aktual perusahaan 
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dapat dievaluasi secara terus menerus untuk menuju ke arah yang 

lebih baik. Empat hal penting yang harus ada di dalam 

perencanaan bisnis adalah:  

a. Penjelasan mengenai bisnis yang sedang digelutidan rencana 

yang bersifat strategis  

b. Rencana pemasaran  

c. Rencana manajemen mengenai keuangan  

d. Rencana manajemen secara operasional  

Menurut Scarborough, rencana yang bersifat strategis 

merupakan prasyarat yang sangat penting untuk memenangkan 

persaingan. Faktor yang menentukan persaingan dipengaruhi 

oleh: 

a. Faktor sensitivitas harga  

b. Factor product mystique, yaitu persepsi yang berbeda terhadap 

produk-produk yang ditawarkan oleh pesaing. 

2.3  Studi Kelayakan 

Studi kelayakan mempunyai arti penting bagi 

perkembangan dunia usaha. Beberapa proyek yang gagal ditengah 

jalan, bisnis yang berhenti beroperasi dan kredit macet di dunia 

perbankan serta kegagalan investasi lainnya merupakan bagian 

dari tidak diterapkannya studi kelaakan secara konsisten.  

Studi kelayakan dapat diartikan sebagai penelitian tentang 

akan didirikan atau perluasan suatu proyek guna mengetahui 

apakah layak atau tidaknya proyek tersebut dilaksanakan dan 



34	
	

	

menguntungkan. Studi kelayakan bisnis bertujuan untuk 

menentukan alokasi primer (resources) perusahaan sebaik 

mungkin ke dalam setiap kegiatan investasi untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal.  

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012), Studi kelayakan 

bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam 

tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam 

rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.  

Sedangkan menurut Subagyo (2008), Studi kelayakan 

bisnis adalah studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai 

kelayakan dalam pengembangan sebuah usaha.  

Umar (2005) mengemukakan bahwa studi kelayakan bisnis 

adalah 

“Studi kelayakan bisnis adalah penelitian terhadap rencana 

bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya 

suatu bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan 

secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang 

maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan”. 

Dari pemahaman beberapa ahli, penulis dapat simpulkan 

bahwa studi kelayakan bisnis adalah langkah pertama dalam 

menjalankan bisnis yaitu menganalisis faktor-faktor bisnis dalam 

menentukan rencana bisnis tersebut harus dilaksanakan, tidak 

dilaksanakan ataupun ditunda. 
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2.3.1 Tujuan Studi Kelayakan Bisnis 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012), paling tidak ada 5 

(lima) tujuan mengapa sebelum suatu bisnis dijalankan perlu 

adanya dilakukan studi kelayakan, yaitu :  

1. Menghindari resiko kerugian, Untuk menghindari resiko 

kerugian di masa yang akan datang, karena di masa yang akan 

datang terdapat ketidakpastian. Kondisi ini yang dapat 

diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya 

terjadi tanpa dapat diramalkan. Dalam hal ini fungsi studi 

kelayakan adalah untuk meminimalkan resiko yang tidak kita 

inginkan baik resiko yang dapat kita kendalikan maupun yang 

tidak dapat kita kendalikan. 

2. Memudahkan perencanaan, Jika kita dapat meramalkan apa 

yang akan terjadi pada masa yang akan datang, maka akan 

mempermudah kita dalam melakukan perencanaan. 

Perencanaan meliputi beberapa jumlah dana yang diperlukan, 

kapan usaha akan dijalankan, dimana lokasi akan di bangun, 

siapa-siapa yang melaksanakannya, bagaimana cara 

menjalankannya, berapa besar keuntungan yang akan 

diperoleh, serta bagaimana mengawasinya jika terjadi 

penyimpangan. 

3. Mempermudah pelaksanaan pekerjaan, Dengan adanya 

berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat 

memudahkan pelaksanaan bisnis. Para pelaksana yang 



36	
	

	

mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang 

dapat dikerjakan. Sehingga pekerjaan berjalan pada tujuan 

yang jelas dengan pembagian tugas-tugas yang telah dirancang 

dengan baik. 

4. Mempermudah pengawasan, Dengan telah dilaksanakan suatu 

usaha atau proyek sesuai dengan rencana yang sudah disusun, 

maka akan memudahkan perusahaan untuk melakukan 

pengawasan terhadap jalannya usaha. Pelaksanaan 

pengawasan dapat dilakukan berdasarkan hasil yang 

ditimbulkan berdasarkan target dari rencana bisnis tersebut. 

5. Mempermudah pengendalian, Tujuan pengendalian adalah 

untuk mengembalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng 

ke arah yang sesungguhnya, berdasarkan kebijakan-kebijakan 

tertentu. 

2.3.2 Aspek-aspek Dalam Studi Kelayakan Bisnis 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012), terdapat beberapa 

aspek yang diperlukan studi untuk menentukan kelayakan suatu 

usaha. Masing-masing aspek tidak berdiri sendiri, akan tetapi 

saling berkaitan. Urutan penilain aspek mana yang harus 

didahului tergantung dari kesiapan penilai dan kelengkapan data 

yang ada. Secara umum, prioritas aspek-aspek yang perlu 

dilakukan studi kelayakan sebagai berikut:  
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a. Aspek Hukum  

Aspek hukum dalam studi kelayakan menyangkut pada semua 

hal terkait legalitas rencana bisnis yang hendak dilakukan oleh 

perusahaan yang meliputi izin lokasi, akte pendirian, NPWP, 

surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha dari 

Pemerintah setempat, surat tanda rekanan dari Pemerintah 

Daerah Setempat, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta 

legalitas lainnya yang merupakan dasar hukum yang harus 

dipegang apabila dikemudian hari timbul suatu masalah.  

b. Aspek Pasar dan Pemasaran  

Melakukan analisis mendalam pada aspek pasar adalah bagian 

penting dari setiap pengembangan atau pembukaan sebuah 

usaha. Mengetahui nilai profitabilitas bisnis melalui analisis 

pasar dan pemasaran. Kotler (2012) mengemukakan definisi 

pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk 

mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud 

memuaskan kebutuhan dan keinginan manusian. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemasaran merupakan 

kuunci kesuksesan dari suatu perusahaan. Menurut Stanton 

(2001) definisi pemasaran adalah suatu system keseluruhan 

dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan 

barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada 

pembeli yang  ada maupun pembeli potensial. Aspek 

pemasaran merupakan faktor strategis atau kunci dari 
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keberhasilan perusahaan, jika permintaan terhadap produk/jasa 

yang dibuat kurang memadai seluruh kegiatan aspek-aspek 

yang lain tidak akan terwujud. Jika prospek permintaan 

terhadap permintaan produk lebih kecil dari peawarannya 

maka sitem produksi produk tersebut tidak layak dilaksanakan. 

Jika market space masih tersedia maka perlu diselidiki apakah 

pasar masih mampu menampung produk baru yang 

direncanakan. Kegiatan pemasaran harus dapat memberikan 

kepuasan kepada konsumen bila ingin mendapatkan tanggapan 

yang baik dari konsumen. Perusahaan harus bertanggung 

jawab sepenuhnya tentang kepuasan produk yang ditawarkan, 

sehingga segala aktifitas perusahaan, harusnya diarahkan 

untuk dapat memuaskan konsumen yang pada akhirnya 

bertujuan untuk memperoleh laba. Oleh karena itu, aspek ini 

bertanggung jawab dalam menentukan ciri-ciri pasar yang 

akan dipilih. Analisis kelayakan dari aspek ini yang utama 

dalam hal; 

1. Penentuan segmen, target, dan posisi produk pada 

pasarnya.  

2. Kajian untuk mengetahui konsumen potensial, seperti 

perihal sikap, perilaku, serta kepuasaan mereka atas 

produk. 

3. Menentukan strategi kebijakan dan program pemasaran 

yang akan dilaksanakan. 
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c. Aspek Teknis dan Teknologi  

Studi aspek teknis dan teknologi mengungkapkan kebutuhan 

apa yang diperlukan dan bagaimana secara teknis proses 

produksi akan dilaksanakan sehingga pada saat operasional 

tidak terjadi kesalahan fatal yang akan membuat biaya 

produksi meningkat dan menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan.  

Menurut Umar (2001), terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam menganalisis aspek ini yaitu: 

“perancangan produk, perencanaan kapasitas produksi, 

perencanaan proses dan fasilitas produksi, dan perencanaan 

lokasi bisnis. Dalam merancang produk, tidak semua profil 

kebutuhan dapat terpenuhi karena adanya kendala organisasi 

yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan produk”. 

d. Aspek Sumber Daya Manusia  

Perencanaan tenaga kerja merupakan suatu cara untuk 

menetapkan keperluan mengenai tenaga kerja suatu periode 

terte ntu baik seacra kualitas dan kuantitas dengan cara-cara 

tertentu dengan maksud agar perusahaan terhindar dari 

kelangkaan sumber daya manusia pada saat dibutuhkan  

maupun kelebihan sumber daya manusia pada saat kurang 

dibutuhkan (Umar, 2001). Aspek ini diawali dengan gambaran 

umum mengenai bisnis yang akan dibuat, struktur perusahaan 

atau organisaninya dan personil yang akan menduduki posisi 
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tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditentukan kemudian 

selanjutnya dilakukan perencanaan tenaga kerja.  

e.  Aspek Keuangan  

“Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk 

menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan dengan 

memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan 

perusahaan. Aspek ini bertujuan untuk menentukan rencana 

investasi melalui perhitngan biaya dan manfaat yang 

diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan 

pendapatan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, 

kemampuan usaha untuk membayar kembali dana tersebut 

dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan menilai apakah 

usaha akan dapat dikembangkan terus”,(Umar, 2001).  

f. Aspek Ekonomi Sosial 

Aspek ini melihat berapa besar pengaruh yang timbul jika 

proyek ini dijalankan. Pengaruh ini terumatam terhadap 

ekonomi secara luas serta dampak sosialnya terhadap 

masyarakat secara keseluruhan (Umar : 2001). 

g. Aspek Dampak Lingkungan 

Menurut Umar (2001) analisis mengenai dampak lingkungan 

(AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dalam 

kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang 

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 

penyelenggaraan usaha di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat 

perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan 
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memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup 

disekitarnya.  

Gambaran aspek-aspek tersebut secara ringkas dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

 

 
Sumber : Kasmir, Studi Kelayakan Bisnis 2012 

 

Gambar 2.1  

Aspek-aspek Penilaian studi kelayakan bisnis 
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2.4   Konsep Manajemen 

Kata Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno 

management, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. 

Menurut Mary Parker Follet (2002), manajemen sebagai seni 

menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti 

bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan 

orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.  

Menurut Ricky W. Griffin (2004) manajemen adalah 

sebuah proses perencanaan,pengorganisasian, pengkoordinasian, 

dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) 

secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat 

dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti 

bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, 

dan sesuai dengan jadwal. Istilah manajemen mengandung tiga 

pemahaman yaitu : 

1. Manajemen sebagai suatu proses, dalam Encylopedia of the 

Social Science dikatakan bahwa manajemen adalah suatu 

proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu 

diselenggarakan dan diawasi. 

2. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang 

melakukan aktivitas manajemen, Hilman mengatakan bahwa 

manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui 

kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu 

untuk mencapai tujuan yang sama. Manajemen adalah 
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kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas 

manajemen. Jadi dengan kata lain, segenap orang-orang yang 

melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu 

disebut manajemen. 

3. Manajemen sebagai suatu seni (Art) dan sebagai suatu ilmu 

pengetahuan (Science), beberapa kelompok mengatakan 

bahwa manajemen adalah seni dan kelompok yang lain 

mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu. Sesungguhnya 

kedua pendapat itu mengandung kebenaran yang sama. 

Menurut G.R. Terry (2003) manajemen adalah suatu 

proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau 

pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan 

organisasional atau maksud-maksud yang nyata. 

Menurut Mary Parker Follet (2002) manajemen adalah 

suatu seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang 

lain. Definisi dari mary ini mengandung perhatian pada 

kenyataan bahwa para manajer mencapai suatu tujuan organisasi 

dengan cara mengatur orang-orang lain untuk melaksanakan apa 

saja yang pelu dalam pekerjaan itu, bukan dengan cara 

melaksanakan pekerjaan itu oleh dirinya sendiri. 

2.4.1  Manajemen Sebagai Ilmu Dan Seni 

Suatu bidang Ilmu Pengetahuan (science) yang berusaha 

secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana 

manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat 
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sistem kerjasama ini bermanfaat bagi kemanusiaan. Manajemen 

sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang 

disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. 

Manajemen sebagai ilmu dapat di lihat sebagai suatu pendekatan 

(approach) terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang 

terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya 

dapat di amati oleh indra manusia. 

Manajemen sebagai suatu ilmu, titik beratnya terletak 

pada metode keilmuan. Batasan lain tentang ilmu yang di 

kemukakan oleh Hasibuan (2011) bahwa ilmu merupakan suatu 

cara menganalisis yang mengizinkan para ahlinya untuk 

menyatakan suatu proposisi dalam bentuk kausalitas. 

Karakteristik pokok yang terdapat pada pemahaman ilmu itu, 

yaitu bersifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif. 

Management adalah seni untuk mencapai hasil yang 

maksimal dengan usaha yang minimal, demikian pula mencapai 

kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal bagi pimpinan maupun 

pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaaik mungkin 

kepada masyarakat. 

Yang dimaksud seni disini adalah seni  dalam  

pemahaman  yang  lebih  luas  dan  umum,  yaitu merupakan 

keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam 

menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan 

sumber daya manusia dan sumber daya alam (human and 

natural resurces) secara efektif dan efisien untuk mencapai 
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tujuan. 

G.R. Terry (2003) mengatakan, secara esensial seorang 

manajer adalah seorang ilmuwan dan seorang seniman. 

diperlukan suatu pengetahuan yang disusun menurut sistem yang 

memberikan kebenaran-kebenaran pokok yang dapat digunakan 

dalam   mengoprasikan pekerjaan. Pada waktu yang sama, manajer 

harus memberi ilham, membujuk, bermulut manis, mengajar, dan 

memikat orang lain berbobot maupun tidak berbobot untuk 

memberi pelayanan yang selaras dan menyumbangkan aktivitas 

individu dan aktifitas spesifik kearah tujuan tertentu. 

2.4.2 Manajemen Sebagai Profesi 

Manajemen diartikan profesi karena manajemen 

membutuhkan keahlian tertentu dalam mencapai tujuan. 

Manajemen menurut Parker Stoner dan Freeman (2000) ialah 

seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (the art of 

getting things done through people). 

Seorang manajer dapat diukur berdasarkan dua konsep, 

yaitu efisiensi (efficiency) dan efektivitas (effectivity). Efisiensi 

berarti menjalankan pekerjaan dengan benar, sedangkan 

efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Efisiensi 

berarti kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan benar 

adalah suatu konsep masukan keluaran (input output). Seorang 

manajer yang efisien adalah manajer yang mencapai keluaran 

atau hasil yang maksimal. Manajer yang memiliki kemampuan 
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untuk meminimumkan biaya simber daya yang digunakannya 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah manajer 

yang bertindak dengan efisien. 

2.4.3 Manajemen Sebagai Proses 

Manajemen adalah proses yang khas terdiri dari tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian 

dimana dalam masing-masing bidang tersebut digunakan ilmu 

pengetahuan & keahlian yang diikuti secara berurutan dalam 

usaha mencapai sasaran & tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Stoner dan Freeman (2000) bahwa proses adalah 

cara sistematis untuk untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dalam 

batasan manajemen di atas prosesnya meliputi: 

Perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan 

dilakukan. 

a. Pengorganisasian, yaitu mengkoordinasikan sumber daya 

manusia serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan. 

b. Kepemimpinan, yaitu mengupayakan agar bawahan bekerja 

sebaik mungkin. 

c. Pengendalian, yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau 

tidak dan jika tidak tercapai dilakukan tindakan perbaikan. 
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2.4.4 Fungsi Manajemen 

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan 

selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan 

dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan 

untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali 

diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry 

Fayol pada awal abad ke-20. Terdapat lima fungsi manajemen, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan mencakup hal-hal pemilihan/ penetaan tujuan 

organisasi dan penetuan strategi, kebijakan, proyeksi, 

program, metode, sistem, anggaran, dan standar yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Terdapat 4 tahap yang 

harus dilalui dalam proses perencanaan yaitu: 

1. Menetapkan tujuan, perencanaan  dimulai  dengan  

keputusan  tentang  keinginan  kebutuhan 

organisasi/kelompok kerja. 

2. Merumuskan Keadaan Saat Ini, pemahaman akan posisi 

perusahaan, maka dapat diperkirakan untuk masa depan. 

3. Mengidentifikasi  Kemudahan  dan  Hambatan, 

kemudahan,    hambatan,    kekuatan,    dan pelemahan 

dari organisasi perlu diidentifikasi untuk mengukur 

kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. 
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4. Mengembangkan Rencana untuk Pencapaian Tujuan, 

tahap terakhir dari proses perencanaan meliputi 

pengembangan berbagai alternatif untuk mencapai tujuan, 

penilaian alternatif, dan pengambilan keputusan untuk 

menentukan pilihan yang terbaik diantara berbagai 

alternatif yang ada. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur 

organisasi yang sesuai dengan tujuan, sumber daya 

organisasi, dan lingkungan tempat organisasi berada. 

Pengorganisasian bertujuan membagi suatu kegiatan yang 

besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Selain dari 

itu, mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan 

dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

tugas-tugasnya yang telah dibagi-bagi tersebut. 

Fungsi Manajemen Pengorganisasian terdiri dari tiga aspek 

yaitu menetapkan struktur organisasi, mendelegasikan 

wewenang dan memantapkan hubungan. Ada beberapa 

bentuk organisasi, antara lain sebagai berikut: 

1. Organisasi Garis 

Organisasi garis mempunyai struktur organisasi yang 

wewenang pimpinan langsung ditujukan kepada bawahan. 

Bawahan yang bertanggung jawab langsung pada atasan. 

Contohnya adalah garis komando yang dilaksanakan 

kesatuan militer. 
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2. Organisasi Garis dan Staf 

Organisasi garis dan staf memberikan wewenang pada 

pimpinan untuk memberikan komando pada bawahan. 

Pimpinan dibantu oleh staf dalam pelaksanaan tugas. 

Bentuk organisasi tersebut banyak ditemukan diberbagai 

instansi atau perusahaan. 

3. Organisasi Fungsional 

Organisasi fungsional disusun berdasarkan sifat dan macam 

fungsi yang harus dilaksanakan. 

c. Penyusunan Personalia (Staffing) 

Staffing merupakan penarikan, pelatihan, dan pengembangan 

serta penempatan dan pemberian orientasi pada karyawan 

dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. 

Fungsi staffing mencakup kegiatan berikut: 

1. Perencanaan sumber daya manusia 

2. Rekruitmen karyawan 

3. Seleksi 

4.  Pengenalan dan orientasi 

5. Penilaian dalam pelaksanaan kerja 

6. Pemberian balas jasa dan penghargaan 

7. Perencanaan dan pengembangan karier. 

d. Pengarahan (Leading/Directing) 

Fungsi pengarahan adalah membuat karyawan melakukan apa 

yang diinginkan dan harus dilakukan. Fungsi yang melibatkan 

kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin. Kegiatan 
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kepemimpinan misalnya komunikasi, motivasi, dan disiplin 

perlu diintensifkan oleh atasan. 

e. Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan merupakan tindakan seorang manajer untuk 

menilai dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan demi 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, 

tujuan pengawasan adalah memperbaiki kesalahan, 

penyimpangan, penyelewengan dan kegiatan lainnya yang 

tidak sesuai dengan rencana. Ada beberapa langkah dalam 

proses pengawasan, antara lain sebagai berikut: 

1. Menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi 

2. Mengukur prestasi kerja 

3. Menentukan apakah prestasi kerja sudah sesuai dengan 

standar atau belum 

4. Pengambilan tindakan koreksi bila pelaksanaannya 

menyimpang dari standar. 

2.5   Bidang-Bidang Manajemen 

2.5.1 Manajemen Operasional 

Manajemen operasi adalah aplikasi dari konsep dasar dan 

prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan pada segmentasi 

organisasi yang memproduksi barang dan jasa (Barry Render: 

2005). Manajemen operasional adalah bentuk pengelolaan secara 

menyeluruh dan optimal pada masalah tenaga kerja, barang-

barang seperti mesin, peralatan, bahan-bahan mentah, atau  
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produk dan hal lain yang bisa dijadikan sebuah produk barang dan 

jasa untuk diperjual belikan. Unsur manajemen operasional terdiri 

dari: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. 

a. Tahap Perencanaan, meliputi: penentuan strategi operasi, 

penentuan lokasi, riset dan pengembangan produk, penentuan 

jumlah produk; penentuan luas dan pola produksi, 

penyusunan layout & job design, serta penentuan standar 

kerja. 

b. Tahap Pelaksanaan, meliputi: pengaturan bahan baku, 

pengturan proses produksi, pemeliharaan dan  penggantian 

fasilitas, perbaikan lingkungan kerja dan perbaikan 

kesejahteraan  pekerja. 

c. Tahap Pengawasan, meliputi: pengawasan kuantitas, 

pengawasan kualitas dan pengawasan biaya produksi dan 

operasi. 

Dalam perencanaan, manajer operasi menentukan tujuan 

subsistem operasi dari organisasi dan mengembangkan program, 

kebijakan dan prosedur penentuan peranan dan focus dari operasi 

termasuk perencanaan produk, perencanaan fasilitas dan 

perencanaan penggunaan sumber daya produksi. 

Dengan demikian, Manajemen Produksi atau Operasional 

menyangkut pengambilan keputusan yang berhubungan dengan 

proses produksi untuk mencapai tujuan organisasi atau 

perusahaan. 
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1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Operasional 

Organisasi / Perusahaan Menurut Higgins, dalam Sofjan : 

2004, faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen 

operasional adalah: 

a. Tingkah laku karyawan 

Tingkah laku karyawan mempengaruhi melalui 

kepribadian mereka, terutama kebutuhan mereka dan 

tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk 

memuaskan kebutuhan tersebut. Komunikasi karyawan 

memainkan bagian penting, karena cara seseorang 

berkomunikasi menentukan tingkat sukses atau gagalnya 

hubungan antar manusia. 

b. Tingkah laku kelompok kerja 

Terdapat kebutuhan tertentu pada kebanyakan orang 

dalam hal hubungan persahabatan, suatu kebutuhan yang 

seringkali dipuaskan oleh kelompok dalam organisasi. 

Kelompok-kelompok berkembang dalam organisasi 

dengan dua cara, yaitu secara formal, utamanya pada 

kelompok kerja; dan informal, sebagai kelompok 

persahabatan atau kesamaan minat. 

c. Faktor eksternal organisasi 

Sejumlah faktor eksternal organisasi mempengaruhi pada 

organisasi tersebut. Keadaan ekonomi merupakan faktor 

utama yang mempengaruhi organisasi. Keadaan ekonomi 

adalah faktor utama. Di lain pihak, ledakan ekonomi dapat 
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mendorong penjualan dan memungkinkan setiap orang 

mendapatkan pekerjaan dan peningkatan keuntungan 

yang besar, sehingga hasilnya menjadi lebih positif. 

2. Fungsi Manajemen Operasional dalam organisasi / 

perusahaan. Manajemen Operasional memiliki beberapa 

fungsi yaitu: 

a. Fungsi Pemasaran (Marketing Function), berhubungan 

dengan pasar untuk dapat menciptakan permintaan dan 

pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke 

pasar. 

b. Fungsi Keuangan (Finance Function), mengelola 

berbagaai urusan keuangan didalam perusahaan maupun 

perusahaan dengan fihak luar perusahaan. 

c. Fungsi Produksi (Operastion Function), berkaitan dengan 

penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan perusaan. 

2.5.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau 

cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya 

(tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan 

efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai 

tujuan (goal) bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat 

menjadi maksimal.  

MSDM juga menyangkut desain dan implementasi 

system perencanaan, penyusunan personalia, pengembangan 
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karyawan, pengeloaan karir, evaluasi kerja, kompensasi 

karyawan dan hubungan perburuhan yang mulus. Menurut 

Mutiara S. Panggabean MSDM adalah proses yang terdiri dari 

perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, 

evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

promosi dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Dari beberapa definisi tersebut manajemen Sumber Daya 

Manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap 

pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam usaha pencapaian 

tujuan perusahan permasalahan yang dihadapi manajemen bukan 

hanya terdqapat pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin-mesin 

produksi, uang dan lingkungan kerja saja, namun juga menyakup 

karyawan (SDM) yang mengelola faktor-faktor produksi lainnya 

tersebut. Namun, perlu diingat bahwa sumber daya manusia 

sendiri sebagai faktor produksi, seperti halnya faktor produksi 

lainnya, merupakan masukan (input) yang diolah oleh perusahaan 

dan mengasilkan keluaran (output). 

1. Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Dalam setiap kegiatan atau aktivitas organisasi dari waktu ke 

waktu selalu timbul masalah-masalah. Untuk mengatasi 
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masalah–masalah yang timbul ada beberapa pendekatan 

sesuai dengan periodenya. Maksudnya pendekatan yang lebih 

akhir menunjukkan lebih baru ditinjau dari segi waktunya. 

Namun sampai sekarang pun masih ada pimpinan perusahaan 

yang menggunakan pendekatan lama dalam mengatasi 

permasalahan. Di bawah ini dikemukakan tiga pendekatan: 

pendekatan mekanis, pendekatan paternalism dan pendekatan 

sistem sosial. 

a. Pendekatan Mekanis (klasik) 

Perkembangan di bidang Industri dengan penggunaan 

mesin–mesin dan alat–alat elektronika membawa 

kemajuan yang sangat pesat dalam efisiensi kerja. Dalam 

pendekatan mekanis, apabila ada permasalahan yang 

berhubungan dengan tenaga kerja, maka unsur manusia 

dalam organisasi disamakan dengan faktor produksi lain, 

sehingga pimpinan perusahaan cenderung menekan 

pekerja dengan upah yang minim sehingga biaya produksi 

rendah. Pandangan pendekatan ini menunjukkan sikap 

bahwa tenaga kerja harus dikelompokkan sebagai modal 

yang merupakan faktor produksi. Dengan hal ini maka di 

usahakan untuk memperoleh tenaga kerja yang murah 

namun bisa di manfaatkan semaksimal mungkin dan 

memperoleh hasil yang lebih besar untuk kepentingan 

pemberi kerja. Pendekatan ini cukup dominan di negara–

negara industri barat sampai dengan tahun 1920 – an. 



56	
	

	

b. Pendekatan Paternalisme (Paternalistik) 

Dengan adanya perkembangan pemikiran dari para 

pekerja yang semakin maju dari para pekerja, yang 

menunjukkan mereka dapat melepaskan diri dari 

ketergantungan manajemen atau pimpinan perusahaan 

mengimbangkan dengan kebaikan untuk para pekerja. 

Paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap 

manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan, 

berbagai usaha telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan 

supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain. 

Pendekatan ini mulai hilang pada waktu periode tahun 

1930–an. 

c. Pendekatan Sistem Sosial (Human Relation) 

Manajemen Sumber Daya Manusia atau personalia 

merupakan proses yang kompleks. Dengan kekomplekan 

kegiatan manajemen Sumber Daya Manusia, maka 

pimpinan perusahaan mulai mengarah pada pendekatan 

yang lain yaitu pendidikan sistem sosial yang merupakan 

suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu 

memperhitungkan faktor–faktor  lingkungan. Setiap ada 

permasalahan, maka diusahakan dipecahkan dengan sebaik 

mungkin dengan resiko yang paling kecil, baik bagi pihak 

tenaga kerja maupun pemberi kerja. 

2.  Proses Tahapan Manajemen Sumber Daya Manusia 

a. Recruitment (pengadaan) 
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Manajemen Sumber Daya Manusia /Recruitment yaitu 

suatu proses kegiatan mengisi formasi yang kosong, mulai 

dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan 

sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Pengadaan 

yang dimaksud disini lebih luas maknanya, karena 

pengadaan dapat merupakan salah satu upaya dari 

pemanfaatan. Jadi pengadaan disini adalah upaya 

penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar 

untuk mengisi jabatan yang memerlukan SDM yang 

berkualitas. Jadi bisa berupa recruitment from outside dan 

recruitment from within. Recruitment from within 

merupakan bagian dari upaya pemanfatan SDM yang 

sudah ada, antara lain melalui pemindahan dengan promosi 

atau tanpa promosi. Untuk pengadaan pekerja dari luar 

tahapan seleksi memegang peran penting. Seleksi yang 

dianjurkan bersifat terbuka (open competition) yang 

didasarkan kepada standar dan mutu yang sifatnya dapat 

diukur (measurable). Pada seleksi pekerja baru maupun 

perpindahan baik promosi dan tanpa promosi, harus 

memperhatikan unsur- unsur antara lain; kemampuan, 

kompetensi, kecakapan, pengetahuan, keterampilan, sikap 

dan kepribadian. Tahapan pemanfaatan SDM ini sangat 

memegang peranan penting, dan merupakan tugas utama 

dari seorang pimpinan. Suatu hal yang penting disini 

adalah memanfaatkan SDM atau pekerja secara efisien, 
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atau pemanfaatan SDM secara optimal, artinya pekerja 

dimanfaatkan sebesar- besarnya namun dengan tetap 

memperhatikan dan mempertimbangkan batas-batas 

kemungkinan pemanfaatan yang wajar. Orang tidak 

merasa diperas karena secara wajar pula orang tersebut 

menikmati kemanfaatannya. Prinsip pemanfaatan SDM 

yang terbaik adalah prinsip satisfaction yaitu tingkat 

kepuasan yang dirasakan sendiri oleh pekerja yang 

menjadi pendorong untuk berprestasi lebih tinggi, 

sehingga makin bermanfaat bagi organisasi dan pihak-

pihak lain. Pemanfaatan SDM dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, mulai dari yang paling mudah dan 

sederhana sampai cara yang paling canggih. Pemanfaatan 

SDM perlu dimulai dari tahap pengadaan, dengan prinsip 

the right man on the right job. 

b. Maintenance (pemeliharaan) 

Pemeliharaan atau maintenance merupakan tanggung 

jawab setiap pimpinan. Pemeliharaan SDM yang disertai 

dengan ganjaran (reward system) akan berpengaruh 

terhadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari 

pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada 

dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan 

secara optimal. Sumber daya manusia yang tidak 

terpelihara dan merasa tidak memperoleh ganjaran atau 

imbalan yang wajar, dapat mendorong pekerja tersebut  
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keluar  dari  organisasi atau bekerja tidak optimal. 

Pemeliharaan SDM pada dasarnya untuk memperhatikan 

dan mempertimbangkan secara seksama hakikat 

manusianya. Manusia memiliki persamaan disamping 

perbedaan, manusia mempunyai kepribadian, mempunyai 

rasa, karya, karsa dan cipta. Manusia mempunyai 

kepentingan, kebutuhan, keinginan, kehendak dan 

kemampuan, dan manusia juga mempunyai harga diri. Hal- 

hal tersebut di atas harus menjadi perhatian pimpinan 

dalam manajemen SDM. Pemeliharaan SDM perlu 

diimbangi dengan sistem ganjaran (reward system), baik 

yang berupa finansial, seperti gaji, tunjangan, maupun 

yang bersifat material seperti; fasilitas kendaraan, 

perubahan, pengobatan, dll dan juga berupa immaterial 

seperti: kesempatan untuk pendidikan dan pelatihan, dan 

lain-lain. Pemeliharaan dengan sistem ganjaran ini 

diharapkan dapat membawa pengaruh terhadap tingkat 

prestasi dan produktitas kerja. 

c. Development (pengembangan). 

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ada didalam 

suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf 

tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Apabila 

organisasi ingin berkembang yang diikuti oleh 

pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan 

sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui 
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pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. 

Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk 

pengembangaan SDM, terutama untuk pengembangan 

kemampuan intelektual dan kepribadian. Pendidikan pada 

umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga 

yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan 

lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau 

keterampilan pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan 

atau tugas tertentu. 

3.   Peran dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

a. Perencanaan 

Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja 

(Preparation and selection). Persiapan. Dalam 

proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan 

sumber daya manusia dengan menentukan berbagai 

pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan 

adalah dengan melakukan   perkiraan  pekerjaan   yang   

kosong,   jumlahnya,   waktu,   dan   lain sebagainya. Ada 

dua faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

persiapan, yaitu faktor internal seperti jumlah kebutuhan 

karyawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada, 

dan lain-lain. Faktor eksternal seperti hukum 

ketenagakerjaan, kondisi pasa tenaga kerja, dan lain 

sebagainya. 

 



61	
	

	

b. Rekrutmen & Seleksi 

Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau 

kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga 

kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sdm oraganisasi 

atau perusahaan. Dalam tahapan ini diperlukan analisis 

jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan/ Job 

description dan   juga  spesifikasi  pekerjaan/Job 

specification. Seleksi  tenaga  kerja/ selection. Kerja 

adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat 

dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Menurut 

Cut Zurnali (2010), sebuah organisasi atau perusahaan 

harus dapat mencari dan menarik calon karyawan yang 

memiliki kemampuan bekerja dengan menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi, yang biasa disebut 

sebagai pekerja pengetahuan (knowledge worker). Cut 

Zurnali (2010) mendefinisikan pekerja pengetahuan atau 

knowledge worker (K-Worker) sebagai karyawan sebuah 

organisasi yang bertanggung jawab untuk mendesain, 

membangun, menguji, memelihara, dan mengoperasikan 

infrastuktur dan aplikasi keorganisasian dengan sentuhan 

teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat 

mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien 

sekaligus dapat memberikan kepuasaan bagi para stake 

holder organisasi tersebut. 

c. Pelatihan, Pengembangan & Penilaian Prestasi 
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1. Pengembangan dan evaluasi karyawan Tenaga kerja 

yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus 

menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan 

tanggungjawabnya. Untuk itu diperlukan suatu 

pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih 

menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing serta 

meningkatkan kinerja yang ada. Dengan begitu proses 

pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat 

penting mulai dari karyawan pada tingkat rendah 

maupun yang tinggi. 

2. Memberikan  kompensasi  dan  proteksi  pada  pegawai  

(compentation and protection). Kompensasi adalah 

imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari 

organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat 

sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar 

tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. 

Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang 

ada dapat menyebabkan masalah ketenaga kerjaan di 

kemudian hari atau pun dapat menimbulkan kerugian 

pada organisasi atau perusahaan. Proteksi juga perlu 

diberikan kepada pekerja agar dapat melaksanakan 

pekerjaannya dengan tenang sehingga kinerja dan 

kontribusi perkerja tersebut dapat tetap maksimal dari 

waktu ke waktu. 
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d. Promosi, Pemindahan dan Pemisahan 

1. Promosi adalah sebuah jenis transfer yang meliputi 

penugasan kembali seorang pegawai pada sebuah 

posisi yang kemungkinan besar diberikan pembayaran 

yang lebih tinggi dan tanggung jawab, hak dan 

kesempatan yang lebih besar. Demosi, kadang-kadang 

disebut transfer ke bawah, adalah sebuah jenis transfer 

meliputi pemotongan pembayaran, hak dan 

kesempatan. 

2. Pemisahan,   disebut   juga   pemberhentian,   bahkan   

sering   disebut downsizing, adalah perpindahan 

sementara atau tidak definitif seorang pegawai dari 

daftar gaji. Umumnya adalah untuk mengurangi 

kelebihan beban biaya tenaga kerja dan permasalahan 

keuangan perusahaan semakin serius. 

3. Terminasi adalah tindakan manajemen berupa 

pemisahan pegawai dari organisasi karena melanggar 

aturan organisasi atau karena tidak menunjukkan 

kinerja yang cukup. 

4. Pemberhentian sukarela adalah pemisahan pegawai 

dari organisasi atas inisiatif organisasi atau kemauan 

pegawai sendiri. 

5. Pengunduran diri adalah pemisahan pegawai yang 

telah menyelesaikan masa kerja maksimalnya dari 

organisasi atau umumnya di kenal dengan istilah 
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pensiun.  

4. Peran MSDM dalam merumuskan dan melakukan strategi 

perusahaan Perumusan strategi merupakan proses 

penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan 

untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan 

tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang 

strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka 

menyediakan customer value yang terbaik. 

Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam 

merumuskan strategi, yaitu: 

a. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh 

perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan 

untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan 

tersebut. 

b. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk 

mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan 

ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam 

menjalankan misinya. 

c. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success 

factors) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan 

analisis sebelumnya. 

d. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi 

berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan 

sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang 

dihadapi. 
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e. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan 

jangka pendek dan jangka panjang (Hariadi:2005). 

Dalam melaksanakan strategi perusahaan, MSDM juga 

dapat memainkan peran penting dalam eksekusi atau 

implementasi yang berhasil dari sebuah rencana strategik 

perusahaan. Sebagai contoh, SDM dewasa ini sangat terlibat 

dalam pelaksanaan strategi perampingan dan penstrukturan 

kembali pada kebanyakan perusahaan, melalui mencari 

pekerjaan lain untuk karyawan yang dilepaskan (outplacing), 

melembagakan rencana pembayaran kinerja, mengurangi biaya 

pemeliharaan kesehatan dan melatih karyawan. Dalam dunia 

pasar global yang semakin bersaing, melembagakan praktik 

SDM yang membangun komitmen karyawan dapat membantu 

meningkatkan ketanggapan perusahaan. 

2.5.3 Manajemen Keuangan 

Menurut Bambang Riyanto (2011) mengemukakan 

bahwa: 

“manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas 

perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan 

dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan 

syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha 

untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin”.  

Dari beberapa pemahaman konsep tersebut, manajemen 

keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, 
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pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan 

penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau 

perusahaan. 

1. Prinsip Manajemen Keuangan 

Dalam membangun sistem manajemen keuangan yang baik 

maka diperlukan pengidentifikasian prinsip-prinsip 

manajemen keuangan yang baik, terdapat 7 mana prinsip 

manajemen keuangan yang harus diperhatikan antara lain : 

a. Konsistensi (Consistency), sistem dan kebijakan keuangan 

dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini 

tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh 

disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. 

Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen 

keuangan merupakan suatu tanda bahwa terdapat 

manipulasi di dalam pengelolaan keuangan. 

b. Akuntabilitas (Accountability), adalah kewajiban moral 

atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau 

organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, 

atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah 

digunakan. Organisasi harus dapat menjelaskan 

bagaimana dia menggunakan sumber dayanya dan apa 

yang telah dia capai sebagai pertanggungjawaban kepada 

pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Semua 

pemangku kepentingan berhak untuk mengetahui 

bagaimana dana dan kewenangan digunakan. 
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c. Transparansi (Transparency), organisasi harus terbuka 

dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan 

dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku 

kepentingan. Termasuk di dalamnya menyiapkan laporan 

keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu serta 

dapat dengan mudah diakses oleh pemangku kepentingan 

dan penerima manfaat. Apabila organisasi tidak 

transparan, hal ini mengindikasikan ada sesuatu hal yang 

disembunyikan. 

d. Kelangsungan Hidup (Viability), agar keuangan terjaga, 

pengeluaran organisasi di tingkat strategic maupun 

operasional harus sejalan/disesuaikan dengan dana yang 

diterima. Kelangsungan hidup (viability) merupakan suatu 

ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan 

organisasi. Manager organisasi harus menyiapkan sebuah 

rencana keuangan yang menunjukkan bagaimana 

organisasi dapat melaksanakan rencana strategiknya dan 

memenuhi kebutuhan keuangannya. 

e. Integritas (Integrity), dalam melaksanakan kegiatan 

operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai 

integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan 

keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui 

kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. 

f. Pengelolaan (Stewardship), organisasi harus dapat 

mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan 
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menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Secara praktek, organisasi 

dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik 

melalui berhati-hati dalam perencanaan strategic, 

identifikasi resiko-resiko keuangan, dan membuat sistem 

pengendalian dan sistem keuangan yang sesuai dengan 

organisasi. 

g. Standar Akuntansi (Accounting Standards), sistem 

akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus 

sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku 

secara umum. Hal ini berarti bahwa setiap akuntan di 

seluruh dunia dapat mengerti sistem yang digunakan 

organisasi. 

2. Kegiatan Utama Manajemen Keuangan 

a. Mendapatkan Dana Perusahaan 

Terdapat dua sumber utama pendanaan usaha, yaitu 

ekuitas dan utang. Ekuitas yaitu pemilik mengiventasikan 

laba perusahaannya untuk ditempatkan dalam perusahaan 

guna memperkecil resiko pengembalian dalam tingkat 

yang rendah, sedangkan utang adalah mengandung resiko, 

pemberi pinjaman pertama kali menarik laba dan harus 

dibayar sekalipun perusahaan tidak ada laba atau dalam 

kondisi merugi. Kedua sumber pendanaan tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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- Pendanaan ekuitas (modal sendiri). Dapat diperoleh 

dari tabungan individu, teman dan atau saudara, 

investor perorangan lain, perusahaan-perusahaan besar, 

perusahaan modal ventura,dan penjualan saham. 

- Pendanaan dari utang (pinjaman). Dapat diperoleh dari 

teman atau saudara, investor perorangan lainnya, para 

pemasok bahan baku pemberi pinjaman berbentuk 

asset, bank- bank komersial, program-program yang 

didukung oleh pemerintah, lembaga-lembaga keuangan 

swadaya masyarakat, perusahaan-perusahaan besar dan 

perusahaan modal ventura. 

b. Menggunakan Dana Perusahaan 

Penggunaan dana adalah laporan perubahan yang disusun 

atas dasar dua neraca untuk dua waktu. Laporan tersebut 

menggambarkan perubahan dari masing-masing elemen 

tersebut yang mencerminkan adanya sumber atau 

penggunaan dana. 

c. Membagi Keuntungan / Laba Perusahaan 

Dalam sebuah bisnis, mengelola karyawan adalah hal 

yang sangat penting. Karena dengan pengelolaan 

karyawan yang benar maka bisnis akan bisa berjalan 

dengan benar. 

Dengan berbagi keuntungan dengan karyawan maka 

karyawan akan lebih merasa memiliki bisnis. Sehingga 

karyawan akan bekerja dengan setulus hati dan sepenuh 
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jiwa. Dengan berbagi dengan karyawan ini maka 

pengontrolan karyawan akan jauh lebih mudah. Jika 

karyawan hanya menjadi orang yang digaji, maka tingkat 

kehilangan barang di perusahaan lebih tinggi, tetapi jika 

karyawan mendapatkan bagian dari keuntungan maka 

tingkat kehilangan barang akan menurun. 

3. Fungsi Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap 

fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan  tersebut  

meliputi  bagaimana  memperoleh  dana  (raising of fund)  

dan  bagaimana menggunakan  dana  tersebut  (aloocation of 

fund).  Manajer  keuangan  berkepentingan  dengan 

penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada 

berbagai aktiva dan memilih sumber- sumber dana untuk 

membelanjai aktiva tersebut. Kegiatan penting lain yang 

harus dilakukan manajer keuangan menyangkut empat aspek, 

yang pertama dalam perencanaan dan prakiraan, di mana 

manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer 

yang ikut bertanggung jawab atas perencanaan umum 

perusahaan, yang kedua manajer keuangan harus 

memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan 

pembiayaannya, serta segala hal yang berkaitan dengannya, 

yang ketiga manajer keuangan harus bekerja sama dengan 

para manjer lain diperusahaan agar perusahaan dapat 

beropersi seefisien mungkin dan yang keempat menyangkut 
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penggunaan pasar uang dan pasar modal. Fungsi Manajemen 

Keuangan keuangan diataranya adalah : 

 

a. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, 

analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Dengan 

demikian dalam perusahaan, kegiatan tersebut tidak 

terbatas pada "Bagian Keuangan". 

b. Manajer keuangan perlu memperoleh dana dari pasar 

keuangan atau financial market. Dana yang diperoleh 

kemudian diinvestasikan pada berbagai aktiva perusahaan, 

untuk mendanai kegiatan perusahaan. Kalau kegiatan 

memperoleh dana berarti perusahaan menerbitkan aktiva 

finansial, maka kegiatan menanamkan dana membuat 

perusahaan memiliki aktiva riil. 

c. Dari kegiatan menanamkan dana (disebut investasi), 

perusahaan mengharapkan akan memperoleh hasil yang 

lebih besar dari pengorbanannya. Dengan kata lain, 

diharapkan memperoleh "laba". Laba yang diperoleh perlu 

diputuskan untuk dikembalikan ke pemilik dana (pasar 

keuangan), atau diinvestasikan kembali ke perusahaan. 

Dengan demikian "manajer keuangan" perlu mengambil 

keputusan tentang penggunaan  dana, memperoleh dana, 

pembagian laba. 

4. Tujuan Manajemen Keuangan 

Tujuan Manajemen Keuangan adalah untuk memaksimalkan 
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nilai perusahaan. Dengan demikian apabila suatu saat 

perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi 

mungkin. Seorang manajer juga harus mampu menekan arus 

peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak 

diinginkan. 

Secara normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk 

memaksimumkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan 

merupakan harga yang biasa dibayar oleh calon pembeli 

apabila perusahaan tersebut dijual. Bagi perusahaan yang 

menerbitkan saham di pasar modal, harga saham yang 

diperjual berikan di bursa merupakan indikator nilai 

perusahaan. 

Memaksimumkan nilai perusahaan (atau harga saham) tidak 

identik dengan memaksimumkan data per lembar saham 

(earning per share, EPS). Hal ini disebabkan karena 

memaksimumkan EPS mengabaikan nilai waktu uang dan 

tidak memperhatikan faktor resiko. 

Dengan demikian menaikkan nilai perusahaan tidak identik 

dengan memksimumkan laba, apabila laba diartikan sebagai 

laba akuntansi. Sebaliknya, memaksimumkan nilai 

perusahaan akan identik dengan memksimumkan laba dalam 

hal ekonomi (economic profit), hal ini disebabkan karena 

laba ekonomi diartikan sebagai jumlah kekayaan yang bisa 

dikonsumsikan tanpa membuat pemilik kekayaan tersebut 

menjadi lebih miskin. 
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2.6 Tipe Inovasi 

Inovasi adalah sebuah kreatifitas yang dapat diterima 

pasar. Pada saat sekarang ini, inovasi banyak diartikan secara 

sempit dan kehilangan makna sebenarnya. Inovasi selalu 

dikaitkan dengan sebuah produk atau sebuah penemuan terkait 

langsung dengan sebuah produk. Larry Keeley (2013) dalam 

bukunya Ten Types of Innovation, the discipline of building 

breakthroughs, menjelaskan bahwa: 

1. Innovation is Not Invention: bahwa inovasi itu bukanlah 

sebuah penemuan, walaupun inovasi itu mungkin dapat 

melibatkan sebuah penemuan, tetapi membutuhkan banyak 

hal lain juga- termasuk pemahaman yang mendalam 

mengenai apakah pelanggan membutuhkan atau 

menginginkan penemuan tersebut, bagaimana Anda dapat 

bekerja dengan mitra lain untuk menyampaikan penemuan 

itu, dan bagaimana penemuan itu akan dibiayai untuk 

penelitian lanjutannya. 

2. Innovations Have to Earn Their Keep:  bahwa  inovasi  itu  

harus  dapat  menghasilkan  sesuai dengan yang diharapkan, 

sederhananya: inovasi harus kembali ke nilai-nilai yang Anda 

atau perusahaan Anda kembangkan, jika Anda ingin memiliki 

hak istimewa terhadap inovasi anda tersebut dikemudian hari. 

Kelangsungan hidup dari sebuah inovasi didefinisikan 

dengan dua kriteria yaitu: inovasi tersebut harus mampu 
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menopang dirinya sendiri dan dapat mengembalikan biaya 

atas modal yang dikeluarkan. 

3. Very Little Is Truly New in Innovation: artinya sangat sedikit 

sebenarnya yang disebut sebuah inovasi, seperti apa yang 

diungkapkan oleh ahli biologi Francesco Redi bahwa setiap 

makhluk hidup adalah berasal dari makhluk hidup juga. 

Sangat sering kita gagal dalam mengapresiasi atas inovasi- 

inovasi yang didasarkan atas kemajuan-kemajuan pekerjaan 

yang  telah  kita  dilakukan sebelumnya. Inovasi tidak harus 

sesuatu yang baru di dunia atau hanya untuk pasar atau 

industri tertentu. 

4. Think Beyond Products:   berpikir   tidak   hanya   masalah   

produk saja, tetapi   hal-hal   yang mempengaruhi keberadaan 

dan keberlanjutan sebuah produk. 

Inovasi adalah penciptaan sebuah penawaran yang layak. 

Inovasi membutuhkan sebuah kemampuan identifikasi terhadap 

masalah-masalah yang terjadi dan mengkajinya secara sistematis 

untuk dapat menghasilkan solusi yang elegan. 10 tipe kerangka 

inovasi yang dapat digunakan oleh inovator yang melibatkan 

proses bisnis dari ujung ke ujung (end to end business process). 

Berikut adalah kerangka 10 tipe inovasi tersebut : 

1. Profit model, prinsip yang dipakai bagaimana inovasi yang 

dihasilkan dapat memberikan profit yang lebih tinggi pada 

sebuah bisnis. Penerapan costing model yang lebih baik, 

penerapan harga langganan, penerapan harga premium 
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termasuk dalam kerangka ini. 

2. Network, network atau jaringan yang dimaksud di sini tidak 

hanya terbatas  pada jaringan IT akan tetapi bagaimana 

memaksimalkan proses bisnis dengan inovasi pada kolaborasi 

antara setiap chain (rantai) dari bisnis tersebut mulai dari 

supplier, distributor, retailer hingga sampai ke pelanggan. 

3. Structure, inovasi yang berfokus pada restrukturisasi aset-aset  

perusahaan seperti  mesin dan juga aset karyawan. 

4. Process, berfokus pada proses bisnis yang lebih baik, cepat, 

dan juga berbiaya rendah. 

5. Product performance,  Berfokus  inovasi  produk  yang  lebih  

baik,  tahan  lama  atau  unik  dan memberikan nilai (value) 

pada pelanggan. 

6. Product system, lebih luas dari produk, inovasi ini 

menciptakan sebuah system yang terhubung langsung dengan 

produk inti. 

7. Service, berfokus pada servis dari sebuah produk seperti 

pelayanan purna jual (after sale service) dll 

8. Channel,  berfokus  untuk  mempermudah  produk  untuk  

terhubung  atau  terkoneksi  dengan pelanggan. 

9. Brand, inovasi yang berfokus pada brand awareness 

sehingga pelanggan lebih mengingat dan memilih produk 

atau layanan kita. 

10. Customer engagement, inovasi yang menjadikan produk kita 

menjadi bagian dari kehidupan pelanggan. 
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10 Tipe Inovasi ini dibagi menjadi tiga kategori utama 

yaitu: 

 

1. Kategori Configuration atau Konfigurasi: dimana kategori 

konfigurasi ini terkait dengan hal- hal  internal  sebuah  

organisasi  bisnis.  Kategori  ini  terdiri  dari: Profit Model, 

Network, Structure, dan Process 

2. Kategori Offering atau Penawaran: kategori ini terkait dengan 

apa yang ditawarkan oleh sebuah organisasi bisnis. Kategori 

ini terdiri dari: Product Performance dan Product System. 

3. Kategori Experience atau Pengalaman: kategori ini terkait 

dengan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dan hal 

yang terkait langsung atau tidak langsung dengan pelanggan. 

Kategori ini terdiri dari: Service, Channel, Brand, dan 

Customer Engagement. 

2.7 Business Model Canvas 

Model bisnis menjadi salah satu konsep yang paling 

menonjol di antara konsep-konsep manajemen yang lain. 

Penyebab utama kepopuleran model bisnis adalah karena banyak 

organisasi yang tumbuh pesat karena kemampuannya 

menciptakan model bisnis yang tepat. 

Business Model Canvas (BMC) dikembangkan oleh 

Alexander Osterwalder dan Yves Pigneur (2010), model ini 

berhasil mengubah konsep model bisnis yang rumit menjadi 
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sederhana. Dengan pendekatan kanvas, model bisnis ditampilkan 

dalam satu lembar kanvas, berisi peta sembilan elemen (kotak). 

Karena kesederhanaannya, metode kanvas dapat mendorong 

sebanyak mungkin karyawan terlibat dalam pengembangan 

model bisnis organisasinya. Para akademisi menjelaskan 

pemahaman mengenai model bisnis dalam tiga kelompok. 

Pertama adalah model bisnis sebagai metode (cara), model bisnis 

dilihat dari aspek komponen-komponennya, dan model bisnis 

sebagai strategi bisnis. 

Perbedaan antara model bisnis dengan business plan 

adalah business plan merupakan sebuah panduan bagaimana 

melaksanakan agar bisnis itu bisa berjalan dan tercapai, tentunya 

harus disertai dengan tujuan bisnis serta alasan bahwa bisnis ini 

layak dan bisa untuk dilakukan. Sedangkan model bisnis adalah 

tentang bagaimana cara bisnis tersebut dapat menghasilkan 

uang, rencana bisnis (business plan) adalah pernyataan yang 

berisi tentang penjelasan usaha yang mau dilakukan, ada riset 

pasarnya, rencana keuangannya, rencana operasionalnya, 

rencana manajemen dan pemasarannya. Business plan lebih 

kompleks dibandingkan dengan model bisnis. 

Menurut Osterwalder & Pigneur, ide inovasi dalam bisnis 

dapat datang dari mana saja. Menjadi lima bagian yaitu: 

Resource-driven, Offer-driven, Customer-driven, Finance-

driven,dan Multiple-epicenter. Resource-driven  adalah inovasi 

yang berasal dari infrastruktur yang ada dalam sebuah organisasi 
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atau memperluas dalam kemitraan atau mengubah sebuah model 

bisnis. Offer-driven adalah inovasi yang dibuat menciptakan nilai 

proporsi yang baru yang dapat memberikan dampak kepada 

building blocks bisnis model yang lain. Customer-driven adalah 

inovasi yang didasarkan pada kebutuhan pelanggan, memfasilitasi 

akses, atau meningkatkan kenyamanan. Finance-driven adalah 

inovasi yang memberikan aliran penghasilan yang baru, 

mekanisme penetapan harga, atau mengurangi struktur biaya yang 

dapat mempengaruhi pada building blocks lainnya. Multiple-

epicenter adalah inovasi yang didorong oleh banyak faktor yang 

dapat memberikan dampak signifikan terhadap beberapa building 

blocks lainnya. 

Sumber :Osterwalder & Yves Pigneur (2012) 

 

Gambar 2.2  Business Model Canvas 
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Elemen dalam Business Model Canvas mencakup 

Customer Segment, Value Proposition, Channel, Customer 

Relationship, Revenue Stream, Key Resourcess, Key Activities, 

Key Partnership, dan Cost Structure. Untuk menyusun model 

bisnis menggunakan pendekatan ini dimulai dari Customer 

Segment, diikuti dengan Value Proposition, Channel, Customer 

Relationship, Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, 

Key Partners, dan Cost Structure. 

 

 
 

                        Gambar 2.3 

Sembilan Blok Bangunan Model Bisnis Kanvas 
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2.7.1 Customer Segments 

Blok bangunan Segmen Pelanggan mengambarkan 

sekelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin dijangkau 

atau dilayani oleh perusahaan. Pelanggan adalah inti dari semua 

model bisnis. Tanpa pelanggan (yang dapat memberikan 

keuntungan), tidak ada perusahaan yang mampu bertahan dalam 

waktu lama. Untuk lebih memuaskan pelanggan, perusahaan 

dapat mengelompokkan mereka dalam segmen berbeda 

berdasarkan kesamaan kebutuhan, perilaku atau atribut lain. 

Sebuah model bisnis dapat menggambarkan satu atau beberapa 

segmen pelanggan, beasr ataupun kecil. Suatu organisasi harus 

memutuskan segmen mana yang dilayani dan mana yang 

diabaikan Osterwalder dan Pigneur (2009). Ada beberapa tipe 

dari Customer Segment yaitu : 

1. Mass market, bisnis model yang tidak membedakan segmen 

pelanggan. Mass  market fokus pada penentuan segmentasi 

pasar, nilai proposisi, kerja sama, dan juga saluran distribusi. 

2. Niche Market, bisnis model yang memiliki target pasar yang 

hanya melayani segemen pelanggan tertentu atau lebih 

spesifik. 

3. Segmented, Bisnis model yang membedakan kebutuhan dan 

masalah yang berbeda pada pelanggan. 

4. Diversified, bisnis model yang melayani dua atau lebih dengan 

kebutuhan yang berbeda saling bergantung satu sama lain. 
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2.7.2 Value Propositions 

Blok bangunan proposisi nilai mengambarkan gabungan 

antara produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen 

pelanggan spesifik. Proposisi nilai dapat memecah masalah 

pelanggan atau memuaskan kebutuhan pelanggan. Setiap 

proposisi nilai berisi gabungan produk dan/atau jasa tertentu yang 

melayani kebutuhan segmen pelanggan spesifik. Dalam hal ini 

proposisi nilai merupakan kesatuan atau gabungan manfaat-

manfaat yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. 

 Hal-hal yang dapat memberikan kontribusi untuk 

mencipatakan nilai proporsisi adalah: 

1. Newness, sebuah produk baru yang diciptakan yang belum 

pernah ada sebelumnya dan memiliki keunikan. 

2. Performance, bagaimana meningkatkan kinerja suatu produk 

atau layanan yang ditawarkan. 

3. Customization, bagaimana perusahaan dapat menyesuaikna 

produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggannya agar 

mendapat nilai lebih. 

4. Getting the job done, bagaimana produk atau jasa berfungsi 

membantu pelanggan untuk menyelesaikan pekerjaannya. 

5. Design, dengan memiliki desain yang menarik mak suatu 

produk akan memiliki nilai proporsisi yang baik, tetapi sebuah 

desain sangat sulit untuk diukur karena setiap masing-masing 

individu memiliki pendapat nag berbeda-beda. 
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6. Brand/status, pelanggan dapat menemukan nilai suatu produk 

dari merek yang telah dikenal okeh masyarakat luas. 

7. Price, bagaimana harga dapat ditentukan oleh pesaing nya dan 

menjadi dasar dalam menentukan harga produk barang yang 

ditawarkan. Dalam hal ini, pelanggan dapat menjadi sensitive 

terhadap harga. 

8. Cost Reduction, bagaimana sebuah nilai didapat dari biaya 

yang dikeluarkan oleh pelanggan dalam membeli produk atau 

jasa dapat dikurangi. 

9. Risk Reduction, resiko yang ditimbulkan oleh produk yang 

ditawarkan kepada pelanggan sangat kecil. Dengan kata lain 

produk ditawarkan memili garansi jika terjadi kerusakan. 

10. Accesibility,  produk yang ditawarkan dapat dengan mudah 

digunakan aatau dapat diakses oleh semua orang. 

11. Convenient/ usability, bagaimana sebuah produk dapat 

memnuhi keinginan atau kebutuhan bagi pelanggannya dan 

pelanggan tersebut merasa nyaman akan kehadiran produk 

tersebut. 

2.7.3 Channels 

Blok Bangunan Saluran menggambarkan bagaimana 

sebuah perusahaan berkomunikasi dengan Segmen Pelanggannya 

dan menjangkau mereka untuk memberikan Proposisi Nilai. 

Saluran komunikasi, distribusi dan penjualan merupakan 

penghubung antara perusahaan dan pelanggan, saluran adalah titik 
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sentuh pelanggan yang sangat berperan dalam setiap kejadian 

yang mereka alami 

Osterwalder & Pigneur, 2009). 

Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra (2012) 

mengatakan bahwa: 

“program penjualan dan distributor mencakup semua 

aktivitas yang berhubungan dengan kontak personal 

langsung dengan para pembeli akhir atau dengan pedagang 

grosir atau perantara eceran”.  

Proses perancangan dan pengevaluasian program ini 

meliputi empat langkah pokok : 

a. Menentukan tujuan penjualan dan distribusi dalam rangka 

menerapkan strategi pemasaran perusahaan. 

b. Mengidentifikasi daya tarik penjualan yang paling tepat untuk 

digunakan dalam pencapaian tujuan. 

c. Menentukan dan menugaskan sumber daya manusia dan 

finansial yang dibutuhkan untuk program penjualan dan 

distribusi. 

d. Mengevaluasi kinerja program dalam rangka menyesuaikan 

program bilamana perlu. 

 

2.7.4 Customer Relationship  

Blok Bangunan Hubungan Pelanggan menggambarkan 

berbagai jenis hubungan yang dibangun perusahaan bersama 

Segmen Pelanggan yang spesifik. Sebuah perusahaan harus 
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menjelaskan jenis hubungan yang ingin dibangu bersama Segmen 

Pelanggan. Hubungan dapat bervariasi mulai dari yang bersifat 

pribadi sampai otomatis. 

Kotler dan Armstrong (2004), customer relationship 

management merupakan proses membangun dan 

mempertahankan hubungan jangka panjang yang menguntungkan 

dengan pelanggan melalui penyediaan pelayanan yang bernilai 

dan yang memuaskan mereka. 

Dalam menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan 

dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: Customer Acquisitions, 

Customer Retention, dan Upselling. Osterwalder & Pigneur, 

membagi Customer Relationship menjadi 6 bagian yaitu: 

1. Personal Assitant, komunikasi yang terjadi antara pelanggan 

dengan petugas pelayanan pelanggan agar pelanggan 

mendapatkan bantuan selama proses penjualan atau setelah 

pembelian selesai 

2. Dedicated Personal Assitance, yaitu dengan menugaskan 

seseorang yang khusus dalam melayani pelanggan secara 

individual. 

3. Self Services, yaitu pelanggan tidak berhubungan langsung 

dengan perusahaan tetapi perusahaan menyediakan sarana 

yang diperlukan oleh pelanggan dalam membantu dirinya 

sendiri 

4. Automated Service,  yaitu hubungan yang menggabungkan 

layanan dengan layanan otomatis 
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5. Communities, yaitu perusahaan membangun hubungan antar 

sesama anggota dengan membentuk sebuah komunitas untu 

saling bertukar pikiran dalam mengetahui keinginan dari para 

pelanggannya.  

6. Co-Creation, membangun sebuah hubungan dengan konsumen 

untuk menciptakan sebuah nilai proporsisi yang baru.  

2.7.5 Revenue Streams 

Blok Bangunan Arus Pendapatan Menggambarkan uang 

tunai yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing Segmen 

Pelanggan (biaya harus mengurangi pendapatan untuk 

menghasilkan pemasukan). Jika pelanggan adalah inti dari model 

bisnis, arus pendapatan adalah urat nadinya. Perusahaan harus 

bertanya kepada dirinya sendiri, untuk apakah masing- masing 

Segmen Pelanggan benar-benar bersedia membayar. Jika 

pertanyaan tersebut terjawab dengan tepat, perusahaan dapat 

menciptakan satu atau lebih Arus Pendapatan mungkin memiliki 

mekanisme penetapan harga yang berbeda seperti daftar harga 

yang tetap, penawaran, pelelangan, kebergantungan pasar 

kebergantungan volume atau manajemen hasil. 

Sebuah bisnis model dapat melibatkan dua tipe revenue 

streams yang berbeda, antara lain : 

1. Transaction Revenues, yaitu transaksi yang diperoleh dari 

sekali pembayaran dari pelanggan. 

2. Recurring Revenues, yaitu transaksi yang diperoleh dari 
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pembayaran yang masih berkelanjutan untuk memberikan 

value proposition kepada pelanggan setelah pembelian. 

Dalam menghasilkan pendapatan ada beberapa cara yang 

dapat dilakukan yaitu: 

1. Asset Sale, yaitu perusahaan menjual asetnya untuk 

mendapatkan pendapatan. 

2. Usage Fee, yaitu pendapatan yang didapat dari berapa banyak 

pelanggan yang menggunakan produk atau jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Semakin banyak dan lama produk 

tersebut digunakan, maka semakin besar biaya yang 

dikeluarkan oleh pelanggan 

3. Subscription Fee, yaitu pendapatan yang didapat dari menjual 

service secara terus menerus. 

4. Lending/ Renting/ Leasing, yaitu pendapatan yang didapat 

dengan cara memberikan kepada seseornag hak ekslusif untuk 

menggunakan asset tersebut dalam periode tertentu dan selama 

penyewaan tersebut, dikenakan biaya sewa yang harus 

dibayarkan kepada pemilik asset. 

5. Licensing, yaitu pendapatan yang didapat dari pemberian hak 

intelektual dari perusahaan agar orang yang membeli lisensi 

tersebut dapat memakai perusahaan mereka dalam membuka 

usaha yang sama. 

6. Brokerages Fee, yaitu pendpaatan yang didapat dari layanan 

perantara yang besar biay adiperoleh dari besarnye persentase 
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yang telah disepakati sebelumnya antara penjual dan pembeli. 

7. Advertising, yaitu pendapatan yang diperoleh dari 

mengiklankan suatu produk, merek, ataupun jasa. 

2.7.6 Key Resources 

Blok bangunan sumber daya utama mengambarkan aset-

aset terpenting yang dipelukan agar sebuah model bisnis dapat 

berfungsi. Setiap model bisnis memungkinkan perusahaan 

menciptakan dan menawarkan proposisi nilai, menjangkau pasar 

mempertahankan hubungan dengan Segmen Pelanggan dan 

memperoleh pendapatan. kebutuhan sumber daya utama berdeda-

beda sesuai jenis 

model bisnis. Setiap model bisnis membutuhkan sumber daya, 

sumber daya utama dikategorikan menjadi empat bagian yaitu : 

1. Physics, yaitu meliputi gedung, mesin, tanah, dan kendaraan. 

2. Intellectual, yaitu meliputi hak intelektual, hak paten, merek. 

3. Human, yaitu sumber daya manusia yang merupakan 

bagianpenting dalam sebuah perusahaan, pada industry kreatif 

dan padat karya sumber daya utamanya adalah manusia itu 

sendiri , maka perusahaan berusaha menciptakan suasana yang 

kondusif diperusahaan tersebut untuk mempertahankan 

sumber daya manusianya. 

4. Financial, yaitu keunagn atau perputaran uang yang terjadi 

dlaam perusahaan tersebut, tanpa adanya dukunganmodal yang 

kuat, maka bisnis tidak akan berjalan dengan baik. 
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2.7.7 Key  Activities 

Blok bangunan aktivitas kunci menggambarkan hal-hal 

terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya 

dapat berkerja. Setiap model bisnis membutuhkan sejumlah 

aktivitas kunci yaitu tindakan-tindakan terpenting yang harus 

diambil perusahaan agar dapat beroperasi dengan sukses. Seperti 

halnya sumber daya utama, aktivitas-aktivitas kunci juga 

diperlukan untuk menciptakan dan memberikan proposisi nilai, 

menjangkau pasar, mempertahankan Hubungan Pelanggan dan 

memperoleh pendapatan. Seperti sumber daya utama aktivitas-

aktivitas kunci berbeda bergantung pada jenis model bisnisnya. 

Key Activities dapat dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu : 

1. Produksi, aktifitas yang berhubungan dengan perancangan, 

pembuatan, dan pengiriman produk 

2. Pemecahan masalah, aktifitas yang berhubungan dengan 

masalah yang timbul dari produk tersebut. Perusahaan harus 

mengatasi maslah yang timbul tidak hanya produk tetapi 

perusahaan juga harus dapat memenuhi keinginan dari 

pelanggan agar produk mereka dapat diterima oleh pelanggan. 

3. Platform/ jaringan. Model bisnis yang aktifitas utamanya 

berhubungan dengan jaringan dan sebagian besar perusahaan 

yang bergerak di bidang teknologi informasi. 

2.7.8 Key  Partnership 

Blok bangunan kemitraan utama menggambarkan jaringan 

pemasok dan mitra yang membuat model bisnis dapat bekerja. 
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Perusahaan membentuk kemitraan dengan berbagai alasan, dan 

kemitraan menjadi landasan dari berbagai model bisnis 

mengurangi risiko atau memperoleh sumber daya mereka. 

 

Menurut Osterwalder & Pigneur , perusahaan membentuk 

aliansi atau kerja sama karena berbagai alasan. Biasnaya 

perusahaan menciptakan untuk mengoptimalakan bisnis, 

mengurangi terjadinya resiko, dan untuk memiliki daya saing 

yang tinggi denganpara kompetitornya. Kemitraan dapat dibagi 

menjadi empat jenis yaitu: 

1. Strategic alliance between non competitior 

2. Cooperation 

3. Joint venture to develop new business 

4. Buyer supplier relationship to assure reliable supplies. 

Terdapat tiga motivasi utama dalam membangun sebuah 

kemitraan yang baik yaitu: 

1. Optimazition and economic of scale yaitu untuk 

mengoptimalkan alokasi dari sumber daya dan aktivitas bisnis 

2. Reduction of risk and uncertainty yaitu kerjasama yang 

bertujuan untuk mengurangi resiko dalam persaingan yang 

kompetiitf dan memiliki ciri dari ketidakpastian.  

3. Acquisition of particular resources and activity yaitu 

perusahaan yang memiliki sumber dayanya sendiri dan 
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melakukan kegiatan bisnis mereka sesuai dengan model 

bisnisnya. 

2.7.9 Cost Sructure  

Menurut Osterwalder & Pigneur, struktur biaya 

menggambarkan semua biaya yang dibutuhkan untuk 

mengoperasikan suatu model bisnis. Blok bangunan ini 

menjelaskan biaya terpenting yang muncul ketika 

mengoperasikan model bisnis tertentu. Biaya dapat 

diperhitungkan dengan baik jika aktifitas utama, sumber daya 

utama, dan kemitraan telah ditentukan. Cost structure dari bisnis 

model dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:  

1. Cost Driven, yaitu bisnis model yang berfokus pada 

penekanan biaya serendah mungkin . pendekatan ini bertujuan 

untuk mempertahankan struktur biaya agar lebih ramping, 

menggunakan proporsisi nilai dengan harga rendah. 

2. Value Driven, yaitu perusahaan yang tidak terlalu terlalu 

mementingakn biaya yang akan muncul dalam mendesain 

sebuah bisnis model, dan lebih focus terhadap penciptaan nilai. 

Cost structure  memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Fixed Cost yaitu merupakan biaya tetap yang tidak berubah 

dan tidak terpengaruh dari penjualan yang dihasilkan. 

2. Variable Cost merupakan biaya yang dapat berubah sesuai 

dengan barang yang dihasilkan. 

3. Economies of Scale adalah perusahaan dapat meminimalisasi 
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biaya produksi karena memproduksi barang dalam jumlah 

yang besar dibandingkan saat perusahaan tersebut hanya dapat 

memproduksi barang mereka dengan kapasitas yang kecil. 

4. Economies of Scope adalah keunggulan biaya yang lebih 

murah pada saat operasi perusahaan menjadi lebih besar 

dengan memperluas area industri, baik didalam maupun di 

luar negeri. 

Menurut Wasilah (2009), biaya (Cost) adalah pengeluaran- 

pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang 

atau jasa yangberguna untuk masa yang akan datang, atau 

mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi tahunan. 

Biaya perlu diklasifikasikan untuk menyampaikan dan 

menyajikan data biaya agar berguna bagi manajemen dalam 

mencapai berbagai tujuannya. Sebelum memutuskan bagaimana 

menghimpun dan mengalokasikan biaya dengan baik, manajemen 

dapat melakukan pengklasifikasian biaya atas dasar : 

a. Objek biaya Produk dan departemen 

b. Perilaku biaya 

c. Periode akuntansi  

d. fungsi manajemen atau jenis kegiatan fungsional. 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Pengembangan usaha bisnis Advertising dilakukan dengan 

memetakan model bisnis saat ini, melakukan analisa elemen 
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bisnis, mengevaluasi kondisi lingkunganbisnis internal dan 

eksternal, serta merancangninovasi model bisnis yang baru, 

metode yang dilakukan adalah model bisnis kanvas. 

Munculnya bisnis di berbagai sektor kehidupan tidak lepas 

dari permintaan masyarakat yang meningkat. Permintaan 

konsumen yang bermacam-macam, dipacu dengan lingkungan 

bisnis yang selalu berubah-ubah menyebabkan bisnis harus lebih 

competitive agar memiliki nilai yang lebih untuk konsumen dan 

juga dapat memperoleh keuntungan yang maksimal.  

Untuk mencapai hal tersebut, para pelaku bisnis harus 

memiliki rencana bisnis yang matang agar bertahan di tengah 

situasi bisnis yang dinamis. Semakin banyaknya bisnis di bidang 

yang sama membuat masyarakat lebih selektif dalam memilih, 

sehingga perusahaan di tuntut untuk menghasilkan satu nilai 

lebih agar bisa mengambil perhatian masyarakat. Perencanaan 

bisnis yang matang dapat di lihat dari aspek market, operasional, 

SDM, teknologi, keuangan, dan inovasi.  

Proses analisa tersebut dapat dituangkan didalam kerangka 

pemikiran penelitian yang secara sederhana disajikan dalam 

gambar sebagai berikut :  
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