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Kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik barang maupun layanan atau jasa
(Ebert dan Griffin, 2009)

Individu atau organisasi yang mencoba mendapatkan keuntungan dengan
menyediakan produk yang memuaskan kebutuhan orang lain (Ferrell et al., 2011)



TUJUAN BISNIS

Melayani kebutuhan pelanggan dan 
mendapatkan keuntungan atau profit 
(Madura, 2007)



Perusahaan adalah suatu unit 
kegiatan produksi yang mengolah
sumber-sumber ekonomi untuk

menyediakan barang dan jasa bagi
masyarakat dengan tujuan untuk

memperoleh keuntungan dan agar 
dapat memuaskan kebutuhan

masyarakat.
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Kegiatan bisnis yang dilakukan dalam mengembangkan produk
(Brown dan Clow, 2008):

Mengevaluasi
permintaan produk dan 

jasa

Mengidentifikasi
kesempatan untuk

produk atau layanan

Mendapatkan dana 
atau modal kerja

Memasarkan barang
atau jasa

Mengelola produksi
barang atau jasa

Membuat laporan



Kewirausahaan (entrepreneurship)

Proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha atau
waktu yang diperlukan, memikul risiko finansial, psikologi, dan sosial yang 

menyertainya, dan menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi



Perencanaan Bisnis (Business Plan)

Deskripsi mengenai proyek bisnis yang akan
dijalankan dengan berbagai aspeknya



Tim manajemen atau pengelola bisnis dan deskripsi tentang perusahaan atau unit bisnis yang akan
didirikan (ukuran, lingkup, dan jenis bisnis yang akan dilakukan), serta visi dan misi didirikannya
bisnis tersebut

Gambaran mengenai industri atau bisnis sejenis, analisis pasar, analisis persaingan, dan rencana
pemasaran (harga, strategi pemasaran, citra perusahaan, dan media periklanan)

Perencanaan operasional, perencanaan organisasional, perencanaan finansial, perencanaan
tumbuh kembang bisnis, perencanaan situasional (risiko bisnis dan cara menghadapi atau
mengantisipasinya)

Perencanaan Bisnis (Business Plan)



SISTEM PEREKONOMIAN

Sistem suatu negara untuk
pengalokasian sumber daya di antara
warna negara, baik individu maupun
organisasi

SosialismeKapitalisme Komunisme



KAPITALISME

• Hak milik atas barang modal ada di tangan orang 
perseorangan

• Harga barang/jasa ditentukan oleh permintaan dan 
penawaran (ekonomi pasar)

• Dijamin adanya persaingan bebas, kebebasan untuk
berdagang dan mempunyai pekerjaan, kebebasan
untuk mengadakan kontrak serta kebebasan untuk
hak milik dan kebebasan untuk mendapatkan
keuntungan



KOMUNISME

▪ Kepemilikan bisnis berada dan dilakukan
oleh pemerintah

▪ Tidak ada persaingan, karena semua dimiliki
dan dioperasikan oleh pemerintah, sehingga
keuntungan pun dimiliki oleh pemerintah



SOSIALISME

• Seseorang relatif bebas memilih usaha atau
pekerjaan yang diinginkan, tetapi
pemerintah turut campur tangan dengan
berusaha menyesuaikan kebutuhan individu
dengan kebutuhan masyarakat.

• Pemerintah secara tidak langsung
mendorong kegiatan ekonomi dengan
merencanakan Anggran Belanja, sistem
perpajakan, ekspor, dan lain-lain.

• Pemerintah menguasai perusahaan-
perusahaan vital bagi kepentingan
masyarakat



THANK YOU

You don’t have to be great to start, but you have to start to be great
-Zig Ziglar-


