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KEWIRASWASTAAN DAN PERENCANAAN 

BISNIS

Menciptakan Suatu Bisnis Baru

Bisnis kecil diciptakan oleh para pengusaha yang memiliki ide bisnis dan 

bersedia menginvestasikan uang mereka sendiri untuk mendukung ide tersebut. 

Ide-ide bisnis tidak hanya terbatas pada penemuan-penemuan yang tidak biasa 

saja karena banyak ide sederhana berhasil menciptakan berbagai bisnis yang 

sukses.

Berbagai Sumber Online untuk Menciptakan Suatu Bisnis

Memulai suatu bisnis kecil dapat menjadi sebuah proses yang rumit. Akan 

tetapi, internet menjadikan proses-proses tersebut menjadi lebih mudah. Beragam 

situs memberikan saran mengenai memulai suatu bisnis. Informasi mengenai 

bantuan pemerintah, saran mengenai industri-industri khusus, pola-pola rencana 

bisnis, dan pembahasan mengenai isu-isu hukum dapat ditemukan dengan mudah. 

Mendapatkan pendanaan juga dapat dilakukan melalui internet. Quicken Small 

Business (http://www.quicken.com/small_business) menjodohkan pengusaha 

dengan pihak pemberi pinjaman.

Pro dan Kontra Menjadi Seorang Pengusaha

Keuntungan penting dari menjadi seorang pengusaha ialah sebagai berikut.

1) Sebagai seorang pengusaha, Anda dapat memperoleh keuntungan besar dari 

bisnis Anda, sehingga mendapatkan penghasilan yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan Anda bekerja untuk bisnis lain.
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2) Anda dapat menjadi pimpinan bagi diri sendiri dan menjalankan bisnis 

sesuai dengan keinginan Anda.

3) Karena Anda yang memegang kendali, Anda tidak perlu takut disalahkan 

oleh seorang pimpinan atau dipecat.

4) Anda memiliki kepuasan bekerja di suatu bisnis yang Anda ciptakan sendiri 

dan kemungkinan besar lebih bersedia untuk bekerja karena Anda akan 

langsung mendapatkan imbalan atas pekerjaan Anda dalam bentuk laba 

bisnis yang lebih tinggi.

Adapun kerugian dari menjadi seorang pengusaha yang sebaiknya 

dipertimbangkan ialah sebagai berikut.

1) Anda memiliki kemungkinan menanggung kerugian dalam jumlah besar dan 

bahkan dapat kehilangan seluruh investasi Anda di dalam bisnis.

2) Meskipun Anda dapat mengendalikan bisnis, Anda harus memastikan 

bahwa fungsi-fungsi bisnis telah berjalan dengan baik. Penghasilan yang 

Anda terima bergantung pada pengelolaan bisnis dari hari ke hari.

3) Meskipun Anda merupakan pemilik dari suatu bisnis yang tidak akan 

mungkin dipecat, namun Anda masih dapat kehilangan sumber penghasilan 

jika bisnis Anda mengalami kegagalan.

Profil Pengusaha

Seorang pengusaha wajib memiliki tiga sifat berikut.

1) Toleransi risiko

Pengusaha harus bersedia menerima risiko kehilangan invetasi bisnis 

mereka.

2) Kreativitas

Pengusaha harus mampu mengetahui cara-cara untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan.

3) Inisiatif

Pengusaha harus bersedia untuk mengambil inisiatif dan memastikan ide 

mereka terlaksana. Mereka dapat menyadari adanya tantangan dan langsung 

berhadapan dengannya. Untuk mengambil inisiatif, para pengusaha perlu 

memiliki ambisi dan kegigihan.
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Menilai Kondisi Pasar

Kondisi-kondisi pasar yang perlu dipertimbangkan adalah:

1) permintaan,

2) persaingan,

3) kondisi tenaga kerja, dan

4) kondisi peraturan dan perundang-undangan.

Permintaan

Selama jangka waktu tertentu, perusahaan-perusahaan dalam psar tertentu 

memiliki kinerja yang jauh lebih baik dari pasar-pasar yang lain karena 

permintaan akan produk di pasar tersebut sedang tinggi. Permintaan akan 

kebanyakan produk sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara 

umum karena konsumen cenderung membeli lebih banyak barang dan jasa ketika 

perekonomian sedang kuat dan mereka memiliki cukup penghasilan. Permintaan 

juga dipengaruhi oleh kondisi dalam pasar tertentu.

Permintaan dalam pasar tertentu akan berubah dari waktu ke waktu. Para 

pengusaha cenderung mengembangkan bisnis-bisnis baru di pasar yang memiliki 

dorongan permintaan yang kuat, sehingga mereka dapat meraih keuntungan dati 

permintaan tersebut. Ketika permintaan mengalami kenaikan, bisnis dalam pasat 

tersebut cenderung mendapat keuntungan karena naiknya penjualan. Demikian 

pula sebaliknya.

Persaingan

Pangsa pasar (market share) menunjukkan volume penjualan dalam bentuk 

persentase dari total penjualan dalam pasar tertentu. Jika dalam suatu pasar 

terdapat persaingan yang terbatas, perusahaan dapat dengan lebih mudah 

meningkatkan pangsa pasarnya, sehingga pendapatan perusahaan dapat 

meningkat. Selain itu, perusahaan juga dapat menaikkan harga jualnya tanpa 

kehilangan konsumen. Ketika bisnis baru menembus pasar, maka ia akan 

mengambil bagian pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan yang lain.
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Setiap pasar memiliki segmen-segmen atau subkumpulan yang 

mencerminkan jenis bisnis tertentu dan mutu yang dirasakan. Segmentasi pasar 

memungkinkan sebuah perusahaan mengidentifikasi pesaing-pesaing utamanya, 

sehingga mereka dapat menilai. Suatu pasar dapat disegmentasi menurut jenis 

konsumen tertentu maupun mutunya. 

Kondisi Tenaga Kerja

Beberapa pasar memiliki karakteristik tenaga kerja yang spesifik. Biaya 

tenaga kerja akan lebih tinggi pada industri-industri yang membutuhkan keahlian 

khusus. Adanya serikat pekerja juga dapat memengaruhi biaya tenaga kerja. 

Memahami lingkungan ketenagakerjaan dalam suatu industri dapat membantu 

seorang pengusaha mengestimasikan beban tenaga kerja dan memutuskan apakah 

suatu bisnis dapat menghasilkan produk dengan biaya yang lebih rendah daripada 

perusahaan-perusahaan lain yang sudah ada.

Kondisi Peraturan dan Perundang-Undangan

Pemerintah federal dapat memaksakan berbagai peraturan lingkungan hidup 

atau dapat mencegah sebuah perusahaan beroperasi di lokasi tertentu atau 

melakukan jenis bisnis tertentu. Para pengusaha yang ingin masuk ke dalam suatu 

industri harus mengetahui dan memonitor seluruh peraturan yang mengatur 

industri tersebut.

Mengembangkan Keunggulan Kompetitif

Setelah pengusaha mengidentifikasi dan menilai pesaing-pesaing utamanya, 

mereka dapat mencari berbagai cara untuk meningkatkan atau paling tidak 

mempertahankan pangsa pasarnya. Mereka harus menilai segmen pasar untuk 

menentukan apakah mereka memiliki keunggulan kompetitif.
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Keunggulan-Keunggulan Penting

1) Menghasilkan produk secara lebih efisien

Jika suatu bisnis baru dapat menghasilkan produk dengan mutu serupa 

dengan biaya yang lebih rendah, maka bisnis tersebut dapat memberikan 

harga yang lebih rendah dibanding para pesaingnya. Biaya produksi yang 

rendah dapat berasal dari manajemen para karyawan perusahaan (SDM) dan 

proses produksi yang efisien.

2) Menghasilkan produk yang bermutu lebih tinggi

Jika suatu bisnis baru dapat memproduksi produk bermutu lebih tinggi tanpa 

harus menanggung biaya berlebihan, maka perusahaan tersebut memiliki 

keunggulan kompetitif di atas pesaing yang lain dalam rentang harga yang 

sama. Beberapa karakteristik yang menyebabkan suatu produk dikatakan 

memiliki mutu yang lebih baik, antara lain produk tersebut dapat lebih 

mudah untuk digunakan, lebih tahan lama, atau memberikan jasa yang lebih 

baik.

Menggunakan Internet untuk Menciptakan Keunggulan Kompetitif

Salah satu keuntungan yang paling penting dari situs Web adalah bahwa ia 

dapat menggantikan toko. Sebuah Web bisnis dapat menjadi sangat efektif dalam 

mengurangi pengeluaran ketika memberikan jasa dalam bentuk informasi. Jika 

situs Web digunakan sebagai pengganti dari toko secara fisik, maka bisnis 

tersebut akan terhindar dari biaya penyewaan toko yang tinggi. Situs Web 

menciptakan peluang bagi banyak pengusaha yang tidak dapat menyewa tempat. 

Situs tersebut juga dapat menghindarkan biaya karyawan yang akan dibutuhkan 

untuk menerima pembayaran atau melayani pelanggan di toko nantinya. 

Keuntungan lain dari bisnsi berbasis Web adalah dapat mencapai tambahan 

pelanggan dan karenanya meningkatkan pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis.

Pengeluaran-Pengeluaran Bisnis Berbasis Web

Pertama, biaya pengembangan situs Web dan pemasangan sistem kereta 

belanja di situs tersebut untuk menerima pesanan. Kedua, dibutuhkan sebuah 

perusahaan untuk memeriksa pembayaran kartu kredit dan memastikan bahwa 
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pelanggan tersebut menggunakan kartu kredit yang sah. Ketiga, bisnis berbasis 

Web pada umumnya membayar biaya bulanan yang tidak begitu besar kepada 

perusahaan situs Web atas jasa host situs tersebut dan memastikan bahwa situs 

tersebut setiap saat dapat diakses oleh para calon klien. Keempat, bisnis mungkin 

perlu membayar beban-beban pemasaran untuk meningkatkan visibilitasnya bagi 

para konsumen.

Menggunakan Analisis SWOT untuk Mengembangkan Keunggulan 

Kompetitif

SWOT merupakan singkatan dari strength (kekuatan), weakness 

(kelemahan), opportunity (peluang), dan threats (ancaman). Jadi, suatu bisnis baru 

dapat menggunakan analisis SWOT untuk menilai kekurangannya sendiri 

sekaligus juga peluang-peluang eksternal dan ancaman-ancaman yang 

dihadapinya. Analisis SWOT juga bermanfaat bagi bisnis-bisnis yang sudah 

berjalan dengan menggunakan kekuatan perusahaan dalam memanfaatkan 

peluang, di samping mengurangi eksposurnya terhadap ancaman.

Mengembangkan Rencana Bisnis

Rencana bisnis (business plan) merupakan rincian terperinci mengenai 

bisnis yang diusulkan, termasuk uraian mengenai produk atau jasa, sumber daya 

yang dibutuhkan untuk produksi, pemasaran yang dibutuhkan untuk menjual 

produk atau jasa tersebut, dan pendanaan yang dibutuhkan. Rencana bisnis 

hendaknya jelas dan harus dapat meyakinkan orang lain bahwa bisnis tersebut 

dapat memberikan keungtungan. Jika investor dan kreditor tidak meyakini 

rencana bisnis, mereka tidak akan memberikan dananya ke dalam bisnis.

Manfaat rencana bisnis tidak hanya terbatas untuk membantu pengusaha 

memperoleh dana guna mendukung pembukaan bisnis, melainkan rencana 

tersebut juga digunakan sebagai panduan dalam melakukan pengambilan 

keputusan bisnis di sepanjang usia bisnis. Suatu rencana bisnis yang lengkap 
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biasanya mengandung penilaian mengenai lingkungan bisnis, rencana manajemen, 

rencana pemasaran, dan rencana keuangan.

Penilaian Lingkungan Bisnis

Lingkungan bisnis yang mengelilingi suatu bisnis meliputi lingkungan 

ekonomi, lingkungan industri, dan lingkungan global. Lingkungan ekonomi 

dinilai untuk menentukan bagaimana permintaan akan produk dapat berubah 

sebagai respon terhadap kondisi perekonomian di masa mendatang. Lingkungan 

industri dinilai untuk menentukan tingkat persaingan. Lingkungan global dinilai 

untuk menentukan bagaimana permintaan akan produk dapat berubah sebagai 

respon atas kondisi-kondisi global di masa mendatang.

Rencana Manajemen

Rencana manajemen yang meliputi rencana operasi berfokus pada usulan 

struktur organisasi perusahaan, produksi, dan SDM.

1) Struktur organisasi

Struktur organisasi mengidentifikasikan peranan dan tanggung jawab para 

karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan. Tugas atau uraian pekerjaan 

(job description) untuk masing-masing karyawan juga sebaiknya 

dicantumkan beserta dengan estimasi gaji yang akan dibayarkan kepada 

setiap karyawan.

2) Produksi

Berbagai keputusan mengenai proses produksi yang perlu ditentukan ialah 

lokasi fasilitas produksi dan desain serta tata ruang fasilitas tersebut. Proses 

produksi juga dipengaruhi oleh skala ekonomis (economics of scale), yakni 

kondisi di mana biaya rata-rata per unit yang diproduksi akan turun seiring 

dengan diproduksinya lebih banyak unit oleh perusahaan.

3) SDM

Sebuah perusahaan dapat menjadi tidak efisien jika memiliki terlalu banyak 

karyawan dengan uraian pekerjaan yang tidak jelas. Bisnis harus membuat 

suatu lingkungan yang akan memotivasi para karyawannya. Bisnis juga 

harus memiliki rencana untuk mengawasi dan mengevaluasi karyawan-
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karyawan tersebut. Dengan melakukan hal itu, para karyawan akan bekerja 

keras untuk memaksimalkan kinerjanya.

Rencana Pemasaran

Rencana pemasaran akan berfokus pada pasar target, karakteristik produk, 

penentuan harga, distribusi, dan promosi.

1) Pasar target

Suatu bisnis baru mungkin tidak diketahui oleh pasar targetnya dan terlebih 

dahulu perlu mendapatkan kepercayaan dari para konsumen. Bisnis-bisnis 

baru mengandalkan diri dengan berbagai strategi pemasaran untuk menarik 

konsumen, seperti mengiklankan produk mereka, menawarkan produk 

dengan harga khusus, bahkan memberikan produk contoh gratis kepada para 

konsumen.

2) Karakteristik produk

Suatu produk dapat menarik jika ia mudah digunakan, lebih efektif, atau 

lebih tahan lama.

3) Penentuan harga

Harga akan memengaruhi permintaan akan produk tersebut.

4) Distribusi

Beberapa produk dijual langsung ke konsumen, sedangkan beberapa produk 

lainnya didistribusikan melalui gerai-gerai ritel.

5) Promosi

Strategi promosi sebaiknya konsisten dengan profil konsumen. Sebagai 

contoh, produk-produk yang menarik minat mahasiswa perguruan tinggi 

dapat diiklankan di koran mahasiswa.

Rencana Keuangan

Rencana keuangan menentukan cara-cara bagaimana bisnis akan didanai. 

Rencana ini juga mencoba untuk menunjukkan kelayakan penciptaan bisnis 

tersebut. Dana untuk mengembangkan bisnis dapat diperoleh melalui pinjaman 

uang dari kreditor dan melalui investor. Beban bunga adalah pembayaran bunga 

yang dibayarkan kepada kreditor. 
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Berbagai Sumber Online dalam Mengembangkan Rencana Bisnis

Kebanyakan paket peranti lunak memiliki koleksi pilihan yang dapat 

digunakan untuk membuat rencana bisnis yang lengkap. Paket-paket terbaik 

memiliki banyak kemampuan seperti yang diuraikan di bawah ini.

1) Kerangka rencana bisnsi

Paket peranti lunak biasa menawarkan satu atau lebih rencana bisnis yang 

dapat diubah untuk dapat menyesuaikan dengan sebagian besar bisnis. 

Beberapa paket membawa pengusaha melewati serangkaian pertanyaan agar 

dapat membuat rencana yang sesuai.

2) Penciptaan teks

Peranti lunak rencana bisnis dapat memasukkan teks ke dalam rencana, 

melakukan subtitusi yang tepat untuk nama perusahaan dan produk.

3) Peramalan

Paket peranti lunak seharusnya dapat meramalkan penjualan dan biaya 

dengan berbagai cara, dan seharusnya mampu memastikan konsistensi data 

yang terkait.

4) Grafik

Peranti lunak rencana bisnis menawarkan kemampuan untuk membuat 

berbagai jenis grafik dan seharusnya juga memungkinkan para penggunanya 

menggambar grafik-grafik lainnya.

5) Dokumen-Dokumen Pendukung

Sejumlah paket rencana bisnis menawarkan dokumen-dokumen pendukung, 

seperti perjanjian perlengkapan, yang sering kali digunakan sehubungan 

dengan rencana bisnis, meskipun tidak selalu menjadi bagian dari dokumen.

Manajemen Risiko oleh Pengusaha

Risiko bisnis (business risk) adalah adanya kemungkinan kinerja suatu 

bisnis akan lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya karena eksposur 

terhadap kondisi tertentu. Sebagai bagian dari proses perencanaan bisnis, para 
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pengusaha harus mempertimbangkan sumber-sumber risiko bisnis yang dapat 

menyebabkan bisnis mereka memberikan kinerja yang buruk. Salah satu cara yang 

dapat  digunakan oleh pengusaha untuk mengurangi berbagai risiko adalah dengan 

membeli asuransi.

Ketergantungan pada Satu Pelanggan

Perusahaan yang hanya mengandalkan diri pada satu pelanggan untuk 

sebagian besar bisnisnya memiliki tingkat risiko bisnis yang paling tinggi kaena 

kinerja mereka akan mengalami penurunan yang substansial jika pelanggan 

pindah ke perusahaan pesaing. Perusahaan dapat mengurangi ketergantungan 

mereka pada satu pelanggan tunggal dengan mencoba menyebar penjualan 

produk-produk mereka ke berbagai pelanggan.

Ketergantungan pada Satu Pemasok

Perusahaan yang mengandalkan diri pada pemasok tunggal untuk sebagian 

besar persediaannya dapat terkena dampak yang sangat besar jika pemasok 

tersebut tidak memenuhi kewajibannya. Perusahaan yang menggunakan beberapa 

pemasok tidak begitu terekspos risiko di mana satu pemasok tunggal mengalami 

kebangkrutan, karena mereka masih tetap menerima pesanan persediaan dari 

pemasok-pemasok yang lain.

Ketergantungan pada Seorang Karyawan Penting

Ketika suatu perusahaan mengandalkan diri pada seorang karyawan penting 

untuk pengambilan keputusan-keputusan bisnis, kematian atau pengunduran diri 

karyawan tersebut dapat memberikan dampak mendalam bagi kinerja perusahaan. 

Sampai karyawan tersebut dapat diganti, kinerja perusahaan dapat mengalami 

penurunan. Perusahaan dapat melakukan lindung nilai terhadap kerugian yang 

diakibatkan oleh kematian seorang karyawan penting dengan membeli asuransi 

jiwa bagi para karyawan penting tersebut. Polis tersebut mengidentifikasi 

perusahaan sebagai ahli waris jika karyawan meninggal dunia. Jadi, perusahaan 

akan terlindungi dari kerugian akibat kehilangan karyawan penting dan mungkin 



11

akan dapat bertahan sambil mencoba merekrut seseorang untuk mengisi tanggung 

jawab karyawan penting tersebut.

Sakit atau pengunduran diri seorang karyawan penting juga dapat 

memberikan dampak yang buruk pada kinerja suatu perusahaan. Untuk mencegah 

karyawan sakit, banyak perusahaan menawarkan program yang memungkinkan 

karyawannya mendapatkan asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi 

kesehatan. Untuk mencegah pengunduran diri karyawan penting, perusahaan 

dapat menawarkan kompensansi dan tunjangan-tunjangan yang sesuai.

Eksposur terhadap E-Risk

Teknologi informasi telah menimbulkan risiko-risiko baru dan 

meningkatkan kompleksitas manajemen risiko. Layanan-layanan online rentan 

terkena potensi kerugian akibat kebocoran keamanan melalui hacking jaringan, 

virus, dan pencurian data. Bisnis-bisnis baru dapat meminta bantuan perusahaan 

lain untuk membuat sebuah sistem komputer yang terlindungi dari eksposur ini. 

Perusahaan juga dapat mencoba untuk membeli asuransi yang memberikan 

perlindungan kerugian pendapatan bisnis, kerusakan reputasi, hilangnya properti 

intelektual, gangguan tanggung jawab pelayanan, dan kewajiban yang timbul 

sebagai akibat dari informasi yang diterbitkan secara elektronik.


