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BAB I
MERENCANAKAN BISNIS
1.1. Membangun Mindset berbisnis
Di era globalisasi ini, sudah saatnya bangsa Indonesia memikirkan
cara mencari terobosan dengan menanamkan sedini mungkin tentang
nilai-nilai kewirausahaan terutama bagi kalangan terdidik, terlebih lagi
bagi warga Perguruan Tinggi. Penanaman nilai-nilai kewirausahaan bagi
banyak orang diharapkan bisa menumbuhkan jiwa kreatifitas untuk
berbisnis atau berwirausaha sendiri dan tidak tergantung pada pencarian
kerja yang semakin hari ketat persaingannya. Kreatifitas ini sangat
dibutuhkan

bagi

orang

yang berjiwa

kewirausahaan

agar

mampu

mengindentifikasi peluang usaha yang kemudian mendayagunakannya
untuk menciptakan peluang usaha baru.
Nilai-nilai kewirausahaan sangat penting bagi orang yang akan
memulai usaha, sehingga pengusaha akan berusaha untuk menciptakan
inovasi dalam bisnis yang dijalankan sehingga produk yang dihasilkan
bisa diterima dipasaran sebagai produk unggulan yang dicari konsumen.
Di era global ini, persaingan di antara sesama pebisnis atau
pengusaha sangat ketat dan variatif baik persaingan di skala local,
regional ,nasional maupun internasional. Maka pebisnis atau perusahaan
menekankan pada inovasi yang penuh kreatifitas yang akan bisa
bersaing, bertahan, unggul dan mempunyai nilai lebih. Nilai lebih
tersebut

yaitu

wirausaha

harus

memiliki

kemampuan

dalam

hal

berhubungan dengan masyarakat lainnya (interaksi), kemampuan dalam
hal memasarkan barang, keahlian mengatur, serta sikap terhadap uang.
Seseorang memiliki minat berwirausaha karena adanya suatu motif
tertentu, yaitu motif berprestasi. Motif ini ialah suatu nilai social yang
menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai
kepuasan secara pribadi. Faktor dasarnya adalah adanya kebutuhan yang
harus dipenuhi.
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Menurut Drucker (1997), kewirausahaan (entrepreneurship) adalah
suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.
Bahkan, enterpreneurship secara sederhana sering juga diartikan sebagai
prinsip kemampuan wirausaha (Soedjono, 1993 ;Meredith, 1996 ;Usman,
1997).
Zimmerrer (1996) menyatakan : kewirausahaan adalah penerapan
kretifiitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya untuk
memanfaatkan peluang yang di hadapi setiap hari. Kewirausahaan adalah
merupakan

gabungan

antara

kreatifitas,

inovasi,

dan

keberanian

menghadapi risiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk
membentuk dan memelihara usaha baru. Kreatifitas oleh Zimmerer
diartikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan
untuk menemukan cara-cra baru dalam memecahkan persoalan dan
menghadapi peluang (creativity is the ability to develop new ideas and to
discover

new

ways

of

looking

at

problems

and

opportunities).

Sedangkan, inovasi diartikan sebagi kemampuan untuk menerapkan
kreatifitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang
untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan (inovation is the ability
to apply creative solutions to those problems and opportunities to
enhance or to enrich people’s live) sedangkan menurut levitt kreativitas
adalah thinking new things (berpikir sesuatu yang baru). Sedangkan
inovasi aadalah doing new things

(melakukan sesesuatu yang baru).

Keberhasilan wirausaha akan tercapai apabila berfikir dan melakukan
sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama yang dilakukan dengan cara
yang baru (thinking and doing new things or old thing in new ways).
Dengan munculnya jiwa wirausaha diharapkan akan terbentuk
sebuah mindset (pola pikir) menjadi seorang pengusaha yang mampu
menciptakan lapangan kerja, selain itu diharapkan seseorang akan lebih
memahami potensi dirinya sehingga akan memiliki visi dan masa depan
yang lebih baik, lebih cerah, lebih menyenangkan. Dengan memahami
potensinya menurut Harefa, (2000) maka akan terbentuk sikap-sikap
 digerakkan oleh ide dan impian,
 lebih mengandalkan kreativitas,
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 menunjukkan keberanian,
 percaya pada hoki, tapi lebih percaya pada usaha nyata,
 melihat masalah sebagai peluang,
 memilih usaha sesuai hobi dan minat,
 mulai dengan modal seadanya,
 senang mencoba hal baru,
 selalu bangkit dari kegagalan,
 tak mengandalkan gelar akademis.
1.2. Ide Bisnis
Sebuah rencana bisnis bisa datang secara tiba-tiba (ide) baik
melalui pengamatan maupun pengalaman, bisa juga melalui perencanaan
yang

matang.

Ide-ide

sering

sekali

muncul

dalam

bentuk

untuk

menghasilkan suatu barang dan jasa baru. Ide itu sendiri bukan peluang
dan tidak akan muncul bila wirausaha tidak mengadakan evaluasi dan
pengamatan secara terus-menerus. Banyak ide yang betul-betul asli,
tetapi sebagian besar peluang tercipta ketika wirausaha memiliki cara
pandang baru terhadap ide yang lama. Menurut Suryana (2003) Sumber
peluang potensial bisnis dapat digali dengan cara :
a.

Menciptakan produk baru yang berbeda.
Tahapan-tahapan penting dalam pengembangan produk baru

yaitu : pemunculan ide, Pemilihan ide, Pengembangan konsep dan
pengujian, Strategi pemasaran, Analisa bisnis, Pengembangan produk,
Pengujian pasar, Komersialisasi
b.

Mengamati pintu peluang.

beberapa keadaan yang dapat menciptakan peluang, yaitu :



Produk baru harus segera dipasarkan dalam jangka waktu yang
relatif singkat.



Kerugian teknik harus rendah



Bila pesaing tidak begitu agresif untuk mengembangkan strategi
produknya .



Pesaing tidak memiliki teknologi canggih.
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Pesaing sejak awal tidak memiliki strategi dalam memperhatikan
posisi pasarnya.



Perusahaan baru memiliki kemampuan dan sumber-sumber untuk
menghasilkan produk barunya.

c.

Menganalisis produk dan proses secara mendalam.
Analisis ini penting untuk menciptakan peluang yang baik dalam

menjalankan usahanya secara efektif dan efisien antara lain :



Menganalisa produk dan jasa yang telah ada dan yang akan ada



Menganalisa daerah pasar yang dapat dilayani secara menguntungkan



Mengakses kebutuhan dan keinginan konsumen yang sekarang
maupun yang potensial dalam berbagai daerah pasar untuk dilayani
Menganalisa kemampuan organisasi untuk melayani permintaan



konsumen pada basis setelah penjualan.
Menggerakkan



sumber-sumber

organisasi

untuk

memuaskan

dengan

penerimaan

kebutuhan konsumen.
Menganalisis



struktur

harga

yang

sesuai

konsumen dan juga menyediakan pengoperasian bisnis yang aktif
dalam hal keuntungan dan penghargaan pada pemilik.
d. Memperhitungkan resiko.
Dalam memperhitungkan resiko, ada beberapa hal yang harus
diperhatikan yaitu :



Menciptakan nilai untuk pelanggan



Pilih pasar dimana anda dapat melampaui yang lain



Hadirkan target yang terus bergerak pada para pesaing dengan
terus menerus meningkatkan posisi.



Mendayagunakan inovasi, kualitas,pengurangan biaya.
Ide-ide yang telah kita realisir akan menciptakan peluang bisnis

karena peluang bisnis itu sebenarnya ada di sekitar kita dan banyak
sekali macam bisnis yang bisa diraih. Namun, untuk menangkap peluang
bisnis, diperlukan keberanian, kejelian dan kreatifitas bisnis dan kita
harus betul-betul memahami kebutuhan masyarakat konsumen
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1.3. Merencanakan Bisnis
setelah menciptakan ide bisnis dan menganalisa peluang dan
resiko yang akan muncul maka seseorang akan mengembangkan ide
bisnisnya dalam bentuk yang lebih konkrit yaitu perencanaan bisnis. Ada
beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun rencana
bisnis agar bisnis yang dijalankan akan lebih berhasil.
A. Stakeholders Bisnis
Stakehlolders adalah orang-orang yang memilki kepentingan utama
dalam bisnis yang meliputi pemilik, karyawan, kreditor, pemasok, dan
pelanggan. Setiap jenis pemegang kepentingan mempunyai peran
kritis dalam setiap usaha.
B. Lingkungan Bisnis
1.

Lingkungan Ekonomi : kondisi ekonomi suatu negara akan
sangat

mempengaruhi

kinerja

bisns

dalam

suatu

negara.

Karena kondisi bisnis akan mempengaruhi penerimaan dan
pengeluaran suatu bisnis. Dalam lingkungan ekonomi beberapa
faktor yang perlu dipertimbangkan terhadap nilai perusahaan
adalah Pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, inflasi

Pertumbuhan
Ekonomi

Permintaan
untuk
produk

Penerimaan
perusahaan

Suku
Bunga

Inflasi

Laba
perusahaan

Nilai
Perusahaan

Pengeluaraan
perusahaan

Gbr 1. Faktor Ekonomi yang mempengaruhi Kinerja Bisnis
Sumber : Madura, Pengantar bisnis, 2001
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 Pertumbuhan ekonomi atau perubahan dalam tingkat umum dari
aktivitas ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi membaik maka
tingkat

pendapat

masyarakat

akan

lebih

membaik,

sehingga

permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa akan lebih tinggi.
Maka perusahaan yang menjual barang dan jasa penerimaannya
akan lebih tinggi. Bandingkan ketika ekonomi Indonesia terkena
krisis, maka daya beli masyarakat menjadi menurun, akibatnya
perusahaan banyak yang tutup pada waktu itu. Alat untuk mengukur
Indikator pertumbuhan ekonomi adalah total produksi dari barang
dan jasa (PDRB) dan jumlah total pengeluaran (agrerat Pengeluaran)

 Inflasi . Inflasi adalah peningkatan harga umum dari barang dan
jasa dalam periode waktu tertentu. Tingkat inflasi dapat diestimasi
dengan mengukur persentase perubahan indeks harga konsumen
(IHK)

yang

memberikan

indikasi

harga

bernmjacam

produk

konsumen. Inflasi dapat mempengaruhi biaya operasi perusahaan
yang menghasilkan produk karena naiknya biaya barang pasokan
dan bahan baku. Gaji juga dapat dipengaruhi oleh inlasi. Tingkat
inflasi yang lebih tinggi akan mengakibatkan lebih tingginya biaya
operasi perusahaan. Peneriman perusahaan mungkin lebih tinggi
selama

periode

inflasi

tinggi

karena

banyak

perusahaan

membebankan harga yang lebih tinggi kepada konsumen sebagai
konpensasi biaya perusahaan yang lebih tinggi.

 Tingkat Suku Bunga. Kondisi ini mewakili biaya meminjam uang.
Perubahaan dalam tingkat suku bungan dipasar dapat mempengaruhi
biaya bunga perusahaan karena bungan pinjaman yang diminta oleh
bank komersial atau kridetor berdasarkan tingkat suku bunga pasar.
Karena tingkat suku bunga mempengaruhi biaya pendanan, maka
beberapa proyek yang dipandang layak pada periode suku bunga
endah, mungkin akan menjadi tidak layak paa peride suku bunga
tinggi. Tingkat suku bunga mempengaruhi penerimaaan perusahaan
dan juga biaya bunga, sebagai ilustrasi seorang pengembang
(developer) perumahaan meminta pendanaan kepada bank, pada
saat itu suku bunga pinjaman naik akibatnya biaya pendanaan untuk
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membeli rumah baru naik, sehingga permintaan untuk rumah baru
menurun dan perusahaan akan mengalami penurunan bisnis.

Pertumbuhan
Ekonomi

Penerimaan

Biaya
Operasional

Inflasi
Biaya
bunga

Suku
Bunga
Laba
Gbr 2. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Mempengaruhi Kinerja Bisnis,
Sumber : Madura, Pengantar bisnis, 2001

2. Lingkungan Industri :

Selain dipengaruhi oleh kondisi makro

bisnis juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi mikro yang berkaitan
dengan kondisi mikro. Dalam lingkungan industri beberapa faktor
yang

perlu dipertimbangkan

terhadap

nilai perusahaan

adalah

Permintan industri, Tingkat persaingan industri dan Peraturan
Industri.
Permintaan
Industri

Hasil
Perusahan

Tingkat
Persaingan

Peraturan
Industri

Pendapatan
perusahaan

Nilai
Perusahaan

Biaya
perusahaan

Gbr 3. Karakteristik Industri yang mempengaruhi Kinerja BisnisSumber : Madura,
Pengantar bisnis, 2001
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 Permintaan industri. Permintaan

Industri

adalah

keseluruhan

permintaan produk-produk dalam industri. Setiap permintaan produk
dalam

industri

akan

dipengaruhi

faktor-faktor

yang

berbeda

tergantung produknya. Bisa saja permintan industri dipengaruhi oleh
faktor

ekonomi,

trend,

selera,

musiman

atau

sosial

politik.

Permintaan Industri dapat berubah sewaktu-waktu secara mendadak
karena itu perubahan harus terus memantaunya. Pemantauan secara
berkala dapat dilakukan dengan survey pasar sehingga preferensi dan
selera konsumen akan lebih bisa diprediksi. ]

 Persaingan Industri. Setiap industri terdiri dari berbagai perusahaan
yang bersaing satu sama lain. Tingkat persaingan bisa saja skala
loka, nasional, regional ataupun global. Setiap industri memiliki
tingkat persaingan yang berbeda. Ada yang ketat ada yang tidak
tergantung jenis produk, teknologi yang digunakan serta kebutuhan
masyarakat dan bentuk pasar. Hal ini yang mempengaruhi pangsa
pasar tiap-tiap industri. Didalam persaingan yang ketat perusahan
harus benar-benar mengandalkan inovasi dan keunggulan produk
agar dibeli oleh masyarakat (konsumen) sebaliknya perusahaan dapat
menjual harga yang tinggi dalam jumlah yang besar jika persaingan
sedikit, bentuk apar monopoli atau trend dan seelra masyarakat
terhadap produk itu sedang tinggi.

 Peraturan Industri. Agar terjadi persaingan yang sehat antar setiap
industri, maka pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi, walaupun
berbagai relugasi yang ada kadangkala malah mendistorsi pasar
seperti tata niaga cengkeh (BPPC), proyek mobil nasional (MOBNAS).
Sedangkan

berbagai

regulasi

yang

baik

misalnya

pemerintah

mengeluarkan UU no 5 tahun 1999 (Undang-undang larangan Praktek
Monopoli dan persaingan Usaha Tidak sehat)

8

Penghasilan

Permintaan Industri

Persaingan Industri
Biaya
Operasional

Lingkungan
Tenaga Kerja

Biaya
bunga

Peraturan
Peraturan
Pemerintah
Pemerintah

Laba

Gbr 4. Pengaruh Persaingan Dalam Mempengaruhi Kinerja Bisnis,
Sumber : Madura, Pengantar bisnis, 2001

3. Lingkungan Global. Lingkungan global sangat mempengaruhi nilai
suatu perusahaan. Banyak sekali contoh sukses perusahaan karena
mamapu memanfaatkan potensi global seperti Coca cola company
mendapatkan dua pertiga pendapatannya dari luar Amerika Serikat,
atau Nokia yang menyumbang 95% pendapatannya dari luar
finlandia.

Berbagai

hal

yang

mendorong

perusahaan

untuk

bernivestasi di luar negri adalah ; menarik permintaan asing,
kapitalisasi pada teknologi, penggunaan sumber-sumber murah dan
diversifikasi internasional.
Kondisi
ekonomi
dinegara
asing

Permintaan
LN atas
Produk
Perusahaan

Penghasilan
Perusahaan

Pendapatan

Pergerakan
Tingkat
Nilai Tukar

Biaya
Penggunaan
pasokan/Sumber
- sumber Luar
Negeri

NIlai
Perusahaan

Biaya
Perusahaan

Gbr 5. Pengaruh Lingkungan Global
Terhadap Nilai Perusahaan
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 Menarik permintaan Asing.

Permintaan pasar didalam negeri

mungkin sudah jenuh yang disebabkan berbagai faktor seperti tingkat
daya beli yang menurun, tingkat persaingan yang sangat ketat atau
kebutuhan konsumen terhadap produk tersebut sudah tercukupi.
Sedangkan diluar negeri pangsa

pasar yang potensial (potensial

market) masih terbuka luas. Efek dari globalisasi juga membuat
terbukanya ruang-ruang pasar tanpa batas, sekarang; hampir setiap
hari kita lihat merek-merek raksasa milik asing (Foreign big brand)
muncul di papan-papan jalan (bilboard) atau di plaza-plaza baik yang
membuka gerai langsung maupun franchise.

 Kapitalisasi Teknologi. Berkembang pesatnya teknologi, membuat
banyaknya perusahaan berbasis IT, bahkan dinegara-negara

yang

rendah penggunaan IT nya, menjadi lahan bisnis bagi Multi National
Corporation

untuk membuka bisnis dinegara-negara yang kurang

maju

 Penggunaan Sumber-Sumber Murah . bervariasinya biaya tenaga
kerja dan penggunaan lahan diberbagai negara membuat negaranegara dunia ketiga menjadi incaran investasi. Misalnya negara China
dan India menjadi daerah Tujuan Investasi karena memliki tenaga
kerja yang memiliki skill yang tinggi dan biaya tenaga kerja yang
murah.

 Diversifikasi Internasional. Untuk mengurangi resiko yang muncul
perusahaan

dapat

melakukan

strategi

diversifikasi

mulai

dari

diversifikasi poduk hingga diversifikasi negara.
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Russia
U.K.

China
Thailand
Hong Kong
India
Vietnam
Indonesia
Malaysia
Singapore

Mexico
Venezuela

Brazil

Argentina

Australia

C. Rencana Manajamen
Rencana manajemen merupakan hal yang sangat penting dalam
merencanakan sebuah bisnis. Bisnis akan gagal jika tidak didukung oleh
manajemen

yang

baik.

Hal-hal

yang

harus

diperhatikan

dalam

perencanaan manajemen adalah :
1. Struktur organisasi.
Sturuktur Organisasi mengidentifikasi peran dan tanggung jawab
karyawan yang dipekerjakan oleh setiap perusahaan. Oleh karenanya
setiap perusahan akan memiliki struktur yang berbeda tergantung skala
perusahaan dan jenis perusahaan. Struktur perusahaan yang baik adalah
struktur yang mampu memfasilitasi orang untuk membuat kerjasama
tanpa terjebak menciptakan birokrasi yang berbelit-belit. Sehingga
struktur yang ada akan mengoptimalkan kelebihan dan menutupi
kelemahan dari setiap bagian/individu
2.

Aspek Marketing
pada aspek ini beberapa hal yang harus diperhatikan adalah :

 Analisis Pasar yang meliputi : Target pasar, kondisi persaingan
 Analisis mengenai Produk atau jasa : jenis dan Keunggulan produk
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Strategi Pemasaran yang dilakukan yang meliputi pricing strategy,
distribution strategy, branding/promotion stratgy dll

3. Aspek Produksi
Berbagai macam keputusan harus dibuat mengenai proses
produksi, misalnya lokasi dari fasilitas produksi, tata letak mesin. Dan
keputusan lokasi bisnis.
Dalam memilih lokasi bisnis yang paling utama adalah alasan apa
yang menyebabkan kita harus memilih lokasi tersebut. Ada banyak
alasan, seperti menemukan pasar baru atau memperluas pasar, meng-up
grade fasilitas atau peralatan produksi, atau karena pertimbangan biaya
dan cash flow bisnis.
Semua hal ini bisa dialam oleh orang yang baru memulai berbisnis
atau orang yang mau merelokasi bisnisnya. Abdinagoro menyatakan
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain:
¾ Pertimbangkan karakter atau sifat daerah yang akan kita pilih untuk
lokasi. Tentu saja ini terkait dan disesuaikan dengan produk atau jasa
apa yang kita tawarkan pada konsumen.
¾ Pertimbangkan harganya tentu jika bentuknya adalah sewa atau
kontrak. Biasanya ini dipengaruhi oleh letak dan bentuk tempat yang
akan kita sewa.
¾ Perhatikan infrastruktur yang ada, seperti berapa daya listrik yang
ada, bagaimana tunjangan komunikasinya, juga persediaan air yang
ada.
¾ Analisa juga fasilitas yang disediakan tempat tersebut, seperti apakah
tersedia tempat parkir yang cukup, adakah satuan pengamanan
(satpam) tersedia.
¾ Pertimbangkan kondisi lalu lintas yang ada didaerah itu, crowded atau
tidak, apakah jalan di depannya satu arah atau dua arah atau apakah
konsumen juga bisa mendapatkan keperluannya dengan hanya sekali
jalan.
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4. Aspek SDM.
Sumber Daya Manusia merupakan hal yang yang krusial bagai
berhasilnya suatu perusahaan. Pada aspek ini perusahaan harus mampu
merencanakan kebutuhan SDM dan mengembangkan SDM yang ada.
Karena sehebat apa pun seseorang, seberapa banyak pun pengetahuan
yang dimiliki, selalu saja ada kesempatan yang bisa

dilakukan untuk

mengembangkan diri karena dunia berubah dengan cepat, pengetahuan
berkembang, teknologi cepat berubah. Jadi, perusahaan harus terus
mendorong SDM nya untuk belajar dan mengembangkan diri.
Pengembangan diri bisa dilakukan dalam berbagai cara: membaca,
berdiskusi

dengan

sesama

rekan

kerja

(untuk

memperdalam

pengetahuan dan keterampilan di bidang yang sama), dengan orang lain
dari industri yang berbeda (untuk meluaskan wawasan), mengikuti
pelatihan,

seminar

dan

workshop,

ataupun

sekedar

melakukan

pengamatan lingkungan (observasi) dan riset.
5. Aspek keuangan
Aspek Keuangan harus mampu menjelaskan mengapa bisnis ini layak
dan harus juga menunjukkan bagaimana bisnis ini akan didanai (berapa
dana pemilik dan berapa dana dari kreditor). Untuk itu Sebelum mencari
modal, tentu harus diketahui dulu berapa jumlah uang yang dibutuhkan
untuk menjalankan usaha.
sebagian

besar

uang

yang

diperlukan

untuk

memulai

usaha

disediakan oleh para pemikir usaha itu sendiri. Akan tetapi, anda
mungkin

memerlukan

tambahan

dana

untuk

meluncurkan

usaha

tersebut, atau untuk menopang pertumbuhan pada saat usaha telah
dimulai. Dalam dunia usaha sistem akuntansi adalah hal yang sangat
penting, sebelum memulai usaha, penting bahwa

anda mempunyai

akuntan yang kompeten untuk merancang sistem yang meberikan anda
catatan

akuntansi

yang

layak.

(Bangs,

1995).

Kebijakan

dalam

pengelolaan keuangan mutlak diperlukan bagi para wirausahawan.
Kesalahan dalam mengelolanya dapat menjatuhkan usahanya walaupun
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usahanya tersebut memperoleh laba yang besar tetapi wirausaha
tersebut tidak mampu untuk membedakan yang mana dana untuk
kepentingan pribadi, dan yang mana dana untuk kepentingan usahanya.
Ada tiga tahap yang bakal dilewati oleh setiap usaha, yaitu :


Tahap memulai (Start-Up Stage)
Sumber keuangan pada tahap ini yang paling mudah dan juga

diutamakan adalah dari uang sendiri. Gali sumber keuangan, seperti
tabungan, deposito, atau bahkan menggunakan credit card. Baru ketika
ternyata dana itu masih kurang, kita dapat mengajak rekan ataupun
keluarga.


Tahap berkembang (Growth Stage)
Umumnya pinjaman bank baru diperlukan saat bisnis memasuki tahap

perkembangan dan tahap matang. Pilihlah bank yang tepat, untuk saat
ini misalnya bank yang benar-benar menyediakan pinjaman Bank untuk
UKM, seperti Bank Danamon, BRI, BPR tertentu dan PNM. Biasanya
mereka mensyaratkan adanya perencanaan bisnis (business plan) yang
baik dari usaha anda.



Tahap matang (Maturity Stage)
Sumber

lain

adalah

dari

perusahaan

modal

ventura

(Venture

Capitalist), seperti Sumut Ventura, atau dari perusahaan pembiayaan
atau investor lainnya.
6. Aspek Teknologi Informasi
Tidak ada yang dapat memungkiri bahwa kehidupan saat ini tidak
bisa lepas dari apa yang disebut teknologi. Begitu juga dengan bisnis.
Meskipun kita tahu bahwa bisnis sudah ada sebelum teknologi ini muncul,
tetapi kini bisnis tanpa teknologi akan berjalan lambat, seperti siput.
Bagi yang baru memulai bisnis, telepon dan faks merupakan
sarana kantor yang harus ditempatkan di urutan atas list kebutuhan
kantor. Sedangkan yang sudah berjalan, perlu juga dilakukan evaluasi
terhadap sistem telepon yang digunakan, misalnya memanfaatkan
teknologi PBX (private branch exchange). Penggunaan internet, jika

14

memang diperlukan juga perlu dimanfaatkan maksimal. Karena dari
teknologi ini kita bisa mendapatkan pelanggan baru, membangun merek,
atau juga mencari suplier-suplier. Dan lagi jangan lupa untuk juga
mempersiapkan diri kita sendiri dan karyawan dalam menghadapi dan
mengantisipasi teknologi yang cepat ini melalui training.

7. Rencana Bisnis
Setiap usaha ataupun organisasi memerlukan pengelolaan yang baik
demi tercapainya tujuan usaha. Dalam hal pengelolaan ini menurut
Suryana (2003) ada 2 aspek yang harus diperhatikan, yaitu perencanaan
usaha dan pengelolaan keuangan. Agar usaha berjalan sesuai dengan
sasaran maka harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan
usaha adalah suatu cetak-biru tertulis (blue print) yang berisikan tentang
misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian financial, strategi
usaha, peluang pasar yang mungkin diperoleh, dan kemampuan serta
keterampilan pengelolaannya. Perencanaan usaha sebagai persiapan
awal memiliki memiliki 2 fungsi penting yaitu :
(1) sebagai

pedoman

untuk

mencapai

keberhasilan

manajemen

usaha, dan
(2) sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang
bersumber dari luar.
Setiap aktivitas yang berhubungan dengan usaha harus sesuai
dengan

rencana

yang

telah

ditetapkan

dapat

tercapai.

Suatu

perencanaan tidak dapat diremehkan. Dengan memandang secara
objektif

pada

usaha

yang

dijalani

seorang

wirausahawan

dapat

mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahannya, menunjukkan hal-hal
penting yang mungkin terlewatkan, melihat kesempatan pada tahap
awal, dan memulai merencanakan bagaimana wirausahawan dapat
mencapai tujuan bisnis yang terbaik. Rencana usaha juga dapat
mambantu dalam melihat masalah-masalah sebelum masalah tersebut
menjadi

besar

dan

membantu

anda

mengidentifikasikan

sumber

masalah tersebut , kemudian memberikan jalan untuk memecahka
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masalah tersebut. Rencana usaha juga memberikan informasi yang
diperlukan pihak lain untuk menilai usaha seorang wirausahawan ,
terutama jika wirausahawan memerlukan pembiayaan dari pihak luar.
Seluruh Aspek-aspek yang ada dilakukan penggabungan yang disbut
Rencana bisnis. Pada bagian ini setidaknya memuat hal-hal berikut:
 Profil konsumen.
 Potensi pasar serta prospek pertumbuhannya dimasa yang akan
dating.
 Market share yang ada saat ini serta kemungkinan perubahannya
dimasa yang akan datang.
 Analisis kuantitatif maupun kualitatif.
 Karakteristik konsumen serta kecenderungan perubahannya.
 Tingkat persaingan.
 Keunggulan kompetitif yang kita miliki.
 Strategi pemasaran harus menjelaskan strategi harga,strategi
promosi,strategi penjualan,dan strategi lainnya.
 Rencana pengembangan pemasaran dimasa yang akan dating.
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Eksibit 1. Konsep/ Ide Powerful di Panggung Bisnis
Penggagas

Dampak bagi Dunia
Potensi yang dikembangkan
Bisnis
Corporate Social Responsibility (CSR)

Dipicu kondisi Indonesia yang
mengalami pertumbuhan
foreign direct investmen
negative sejak 1998-pada
2002 minusd US $.1.523 juta,
pemerintah menyusun UU
Investasi baru. Namun, hal inii
mengakibatkan banyaknya
malpraktik bisnis. CSR hadir
akibat desakan berbagai
organisasi hak asasi manusia.

Skema Socially Responbile
Investmen
memotivasi
komunitas
bisnis
menerapkan CSR.
Masih terjadi lemahnya
skema CSR pada program
yang sifat-nya Voluntary
initiative dan tanpa code
of conduct yang jelas.

Forum Ekonomi Dunia di
Davos melalui Global
Govermance Intiative
mengajak kalangan bisnis
memikirkan kemiskinan lewat
praktik CSR. Indonesia
menjadi tuan rumah Asia
Forum for CSR, Januari 2005,
yang memaparkan bagaimana
CSR harus dipraktikan
kalangan bisnis di Asia.
Sukses Plaza Senayan sebagai
pusat belanja modern dekade
1990-an menginspirasi pemain
properti membangun dengan
warna yang hampir sama,
berupa perkawinan antara
pusat bellanja elite,
perkantoran dan apartemen.

Kue iklan bisnis radio yang
hanya
3% dari total iklan
nasional sulit bertambah. Ini
membuat radio yang sudah
eksis
membentuk
jaringan

Mal High – End
Pesaing
ketat
sangat
kentara,
terutama
disentra bisnis Jakarta.
Plaza Indonesia lengkap
dengan
Ex-nya,
Mal
pondok Indah (bakal Hotel
Indonesia), senan City
berhadapan dengan Plaza
Senayan,
sehingga
kawasan kelapa gading
dengan La Piaza.
Menyemangati
rivalitas
dunia
pusat
belanja
modern, Singapura ikut
memasukkan
beberapa
pemain besarnya di ritel
elite.
Pembangunan mal elite
juga
telah
menjamur
diluar Jakarta, seperti di
Bandung dengan CiWalk
dan Yogjakarta dengan
Plaza Ambarukmo dan
Trade
Mall
Saphire
Square.
Jaringan Radio
Stasiun-stasiun radio baru
bermunculan.
Stasiun
radio yang eksis yang
semula bersifat umum
mulai
mengalihkan

Diperlukan standarisasi dan
verifikasi yang jelas sebagai
panduan dan instrumen pengukur
CSR. Saat ini Global Reporting
Initiative-inisiatif multistakeholder
yang didukung PBB-disebut sebagai
standard laporan terbaik.
Penggeseran pengertian CSR yang
sekedar tanggung jawab sosial
menjadi akuntabilitas sosial
perusahaan, menuju good
corporate citizen. Ini guna
mencegah permainan kekuasaan
dan menuju pembangunan
masyarakat yang
berkesinambungan.

Dibanding dengan Singapura yang
berpenduduk 4 juta jiwa dan
memiliki bbanyak
pusat belanja
modern yang bersebelahan, Jakarta
dengan penduduk 12 juta jiwa
membutuhkan
banyak
pusat
belanja, sekaligus untuk menarik
pasar wisata.
Pertumbuhannya yang menjamur
di wilayah kegiatan ekonomi dan
pusat kemacetan bisa berdampak
pada lalu lintas Jakarta.

Potensi pengembangan radio di
Indonesia masih terbuka lebar.
Banyak
kawasan
dan
lapisan
masyarakat yang belum menikmati
siaran TV dan Radio, terutama di
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segmentasi
pasarnya daerah terpencil. Menurut Tito
secara
khusus
dan Sulistiono, Direktur Utama MNC
membentuk jaringan radio pertumbuhan Radio tahun 2006
untuk
meraih
semua akan mencapai dua kali lipat
segmen pasar. Ini penting dibandingkan dengan pertumbuhan
dilakukan. Radio semakin tahun ini.
tersegmentasi
dan Memungkinkan
perolehan
iklan
persaingan di bisnis ini biasa menyebar ke daerah, tidak
semakin
ketat.
Untuk terpusat di Jakarta.
bertahan, radio memang
harus
membentuk
jaringan.
Pendapatan iklan Radio
hanya
3%.
Unt
meperbesar kue iklan,
radio-radio
besar
memenetrasi
daerah,
melalui kerjasama dengan
mitra lokal, membentuk
jaringan
yang
dikembangkan ini, radio
unduk
dapat
menarik
iklan dari daerah dan
nasional
dengan
satu
koordinasi.
Pertambahan
stasiun
radio meberi tambahan
pilihan bagi pengiklanan
untuk
kepentingan
mereka.
Pelatihan Motivasi Bisnis (Industri Sukses)
persaingan
bisnis
di
Motivator bisnis sebenarnya Banyak perusahaan Klien Tingkat
sudah sering digunakan bidang mereka yang merasakan Indonesia makin kompetitif dan
dari
peningkatan perusahaan makin membutuhkan
multillevel
marketing. hasil
Memasuki
2000-an,
ketika motivasi pada akhirnya karyawan yang baik. Fenomena ini
tingkat
persaingan
bisnis meningkatkan pendapatan membuat motivator sukses makin
secara dibutuhkann perusahan. Motivator
semakin tajam, perusahaan- perusahaan
dengan ciri khas
Selain
itu, sukses lain
perusahaan
merasa signifikan.
membutuhkan motivator untuk bidang motivator bisnis masing-masing pun bermunculan.
banyak
diminati.
meningkatkan
kinerja mkn
Motivator bisnis kondang
karyawan.
saat ini antara lain, Tung
Desem Waringin, James
Gwee, Andrie Wongso,
Jansen
Sinamo,
Mario
Teguh
dan
Andrias
Harefa.
Sekali
bicara,
Tung Desem mematok
tarif US$ 7000.
PERBANKAN SYARIAH
Hasil keputusan Loka Karya Hingga Mei 2005 ada 17 Sebesar 90 % penduduk Indonesia
Alim
Ulama unit bank syariah, tiga yang berjumlah 220 juta jiwa lebih
Merekomendasikan
kepada bank syariah penuh dan adalah muslim. Ini menjadikan
Pemerintah tentang perlunya 88 BPR syariah yang konsep syariah sangat potensian
mendirikan
bank
yang beroperasi di Indonesia dikembangkan. Bank syariah juga
beroperasi tanpa bunga pada dengan
nilai
asset mulai masuk dalam sindikasi
1990 dan ditindak lanjuti oleh Rp.17,14 Triliun dan dana pembiayaan proyek skala
Majelis Ulama Indonesia dan pihak ketiga Rp. 12,69 menengah dan besar. Perbankan
Ikatan Cendiakiawan Muslim triliun. Konsep syariah syariah diproyeksikan mencatat
si
Indonesia
dengan mulai digunakan dibidang nilai aset Rp360 triliun (9,1 % dari
mendirikan Bank Muamalat lain, yaiitu asuransi, unit total nilai aset bank nasional ) pada
untuk membuat segmentasi
pasar dan memperbesar biling
iklan.
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pada 1991

Ditayangkan
di
televisi
Indonesia
sejak
kehadiran
stasiun-stasiun
TV
swasta.
Triwarsana
mulai
memproduksi program Asal
(1999) dan Mimpi kali yeee
(2000), tetapi baru pada 2001,
setelah
Katakan
Cinta
ditayangkan di RCTI, Program
reality show mulai melejit.

Bus Trans Jakarta adalah
transportasi alternatif, salah
satu ide Gubernur DKI Jakarta
untuk
mengurangi
tingkat
kemacetan
lalu
lintas
di
Jakarta, dengan mengambil
dua jalur jalan.
Konsep awal, direncanakan 15
koridor bus Trans Jakarta di
Jakarta.
Saat
ini
telah
beroperasi satu koridor rute
Blok M-Kota, yang disusul dua

link,
reksa
dana tahun 2011.
pembiayaa, unit gadai
sampai biro iklan. Kini ada
dua
konsultan
bidang
syariah: Tazkia Institute
dan Karim Consulting.
Relity Show / Variety Show
Sampai akhir 2005 ada Masih berpotensi dikembangkan,
144 judul program reality tetapi tren ke depan adalah reality
dengan
tema
yang
show lokal dan asing yang show
ditayangkan di televisi menginspirasi dan membuat orang
dengan durasi 774 jam. berani berusaha (empowering :
Rating tertinggi reality konsepnya adalah mampu bertahan
show saat ini adalah hidup asal berusaha, semacam
Kontak
Jodoh,
6,3%, Survivor dan The Apprentice).
dengan TV share 21% dan Sejumlah negara, seperti Malaysia
jumlah audiens 2,35 juta dan India, sudah melirik beberapa
program reality show Indonesia,
orang.
ingin
mendapatkan
izin
Pamor
reality
show dan
meningkat
sehingga produksinya.
bermunculan
bintangbintang baru dan rumah
produksi baru. Tahun ini
Triwarsana
menjadi
rumah
produksi
yang
paling
banyak
memproduksi
reality
show di Indonesia.
Stasiun TV dan distributor
atau
lisensor
juga
kecipratan
rezeki
dari
perolehan iklan. Dari satu
acara reality show lokal
berdurasi 60 menit pada
prime time, stasiun TV
mampu meraup iklan Rp
360-450
juta
(iklan
memotong acara, belum
termasuk iklan logo, teks
berjalan dan sponsor yang
disebutkan
pembawa
acara). Adapun distributor
reality
show,
seperti
Fremantle mendapat fee
Rp 20-40 juta/episode
dari
kerja
sama
penayangan
program
reality show asing.
Transportasi Alternatif
Koridor 1 dengan rute Dengan daya beli mobil masyarakat
sebanyak 138 unit/hari,
Blok M-Kota yang mulai Jakarta
beroperasi Februari 2004 diharapkan pembangunan dua jalur
Trans
Jakarta
berikutnya
berhasil
mengurangi bus
angka kemacetan dengan mampu menjadi salah satu solusi
memindahkan pengguna masalah transportasi.
mobil pribadi ke bus Trans
Jakarta sebanyak 14%
Daya angkut 70 ribu
orang/hari
(tertinggi
83.574
orang
pada
September 2005) dengan
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koridor berikutnya : rute
Pulogadung-Monas dan MonasKalideres.

Konsep
waralaba
ada
di
Indonesia sejak akhir 1970-an
melalui
SPBU,
tetapi
pengusaha yang pertama kali
mewaralabakan
bisnisnya
adalah
Sukyatno
Nugroho
lewat Es teler 77 pada 1987.
Ketika itu, ia belum menyadari
bahwa pola yang digunakan
untuk mengembangkan gerai
Es Teler 77 adalah waralaba.

bus yang beroperasi 75
unit perhari. Terhitung
dari Januarai hingga 20
November
2005
ada
17.514.398 orang yang
diangkut.
Stagnasi
pembangunan
koridor
II
dan
III
diakibatkan
lemahnya
perencanaan
yang
berimbas
pada
angka
kemacetan
yang
meningkat
dan
infra
struktur yang mubajir
Waralaba
Industri waralaba makin
marak
di
Indonesia.
Semakin
banyak
pengusaha – dari bidang
makanan, jasa, sampai
broker perusahaan berani
mewaralabakan bisnisnya.
Konsultan waralaba makin
banyak,
dan
bisnis
waralaba mampu meraup
omset sekitar Rp 150
triliun/tahun
dengan
serapan tenaga kerja 4
juta orang.
Sampai akhir 2004 di
Indonesia
terdapat
62
perusahaan
waralaba
lokal dan 270 waralaba
asing
dengan
pertumbuhan lokal 14,2%
dan
asing
9,5%.
Sementara jumlah gerai
waralaba mencapai 1.978
(1.647
lokal).
Walau
masih sedikit, lembaga
keuangan
mulai
menyalurkan kredit untuk
bisnis ini.

Jumlah penduduk Indonesia yang
mencapai 220 juta jiwa 1ebih
menjadi
pasar
potensial
bagi
waralaba asing mengembangkan
usahanya disini. Menurut konsultan
waralaba Amir Karamoy, beberapa
waralaba
dari
Negara-Negara
Asean dan Australia akan masuk ke
Indonesia tetapi masih menunggu
situasi
ekonomi
negeri
ini,
terutama terkait dengan fluktuasi
nilai tukar rupiah.
Bisnis
waralaba
merupakan
peluang usaha yang dinilai akan
banyak dilirik orang di masa depan.
Para pemilik modal juga ingin
menginvestasikan modalnya untuk
berbisnis
dengan
konsep
dan
sistem yang sudah ada, desain dan
merek sudah dikenal, dan diberi
pelatiha

Sumber : SWA 25/XXI/ 8-18 Desember 2005, Hal 80-82
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BAB II
MENJALANKAN BISNIS
Untuk memulai sebuah usaha memang harus didahului dengan
taktik

dan

strategi.

Membuat

usaha

yang

besar

tidak

selalu

membutuhkan modal yang besar. Mengawalinya dengan modal kecil pun
sebuah usaha bisa tumbuh menjadi besar. Pengembangan usaha lewat
metode bottom-up marketing jauh lebih menguntungkan dibandingkan
pendektaan top-down, yang selama ini dipraktikkan. Pengusaha mesti
punya taktik, dalam artian, pengusaha mesti punya ide untuk dijadikan
pegangan dalam membuka usahanya. Harus punya taktik dan strategi
dulu, kalau sudah berhasil baru dikembangkan. Konsultan bisnis dan
motivator

Tung

Desem

Waringan

menyarankan

pengusaha

untuk

membuka usaha dalam skala kecil dulu. Setelah terbukti mampu
menghasilkan keuntungan, pengusaha dianjurkan memikirkan strategi
besar untuk melipatkan keuntungan.
Pengusaha mesti memikirkan keuntungan tambahan yang bisa
ditawarkan bisnisnya. Ultimate advantage ini sangat penting mengingat
persaingan bisnis di zaman serba canggih ini sudah makin ketat. Di
samping itu, kita perlu memandang penting adanya penawaran yang
sensasional dan penawaran yang menggunakan garansi. Dengan kedua
hal ini, kepercayaan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan akan
semakin meningkat. Terkait melempar produk ke pasaran, dia menilai
focus group yang umumnya diterapkan perusahaan-perusahaan besar
untuk mengetes produknya tidak efektif. Bagaimana pun kelompok
tersebut tidak mewakili pasar sepenuhnya. Bisa saja ternyata produk
yang ditolak oleh focus group laku di pasaran.
Untuk itu, upaya lain yang dianjurkannya dilakukan pengusaha
adalah melemparkan produk ke pasaran yang lingkupnya kecil untuk
mengetes keberhasilan marketing. Dengan begini, dia mengatakan
produk yang sesuai dengan selera pasar bisa dikembangkan secara lebih
luas lagi. "Mulai dari kecil dulu untuk mengukur keberhasilan baru
memikirkan strategi besar".
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Menurut Khotimah, dkk (2002) setiap perencanaan usaha ditandai
oleh hal-hal sebagai berikut :
1) bertujuan menghasilkan barang-barang dan / atau jasa-jasa.
2) Memerlukan suatu investasi modal, tenaga kerja, manajemen
ataupun hal-hal lain.
3) Setelah

investasi

tersebut

dilaksanakan

dan

selama

berlangsungnya usaha tersebut mamberikan kegunaan kepada
berbagai pihak diantaranya adalah perusahaan itu sendiri
maupun masyarakat.
4) Adanya biaya operasional diatas biaya investasi.
Menurut Suryana (2003) Ada beberapa cara yang dapat dilakukan
untuk memulai suatu usaha atau memasuki dunia usaha, yaitu :
a. Merintis usaha baru (starting).
yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan
modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri.
Ada tiga bentuk usaha baru yang dapat dirintis (bentuk kepemilikan
bisnis), yaitu :
1. Perseorangan (sole proprietorship)
Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang
didirikan dan di miliki oleh pengusaha perseorangan (pemilik /
pemilik tunggal) dan bukan badan hukum. Perusahaan
perseorangan dapat mempunyai bidang hukum menurut bidang
usahanya, yaitu perusahaan industri, dagang dan jasa. Pemilik
perusahaan disebut pengusaha perseorangan. (Jeff Madura).
Keuntungan perusahaan perseorangan :
• Semua laba hanya untuk pengusaha perseorangan.
• Organisasi sederhana (mudah untuk didirikan).
• Pengendalian seutuhnya.
• Pajak rendah.
Kerugian perusahaan perseorangan :
• Pengusaha

perseorangan

bertanggung

jawab

atas

semua

kerugian.
• Tanggung jawab tidak terbatas.
• Dana terbatas.
• Ketrampilan terbatas.
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2. Kemitraan (partnership)
Perusahaan kemitraan adalah bisnis yang dimiliki oleh dua
orang

atau

pengusaha

lebih

secara

(partner).

bersama.

Mitra

Para

pemilik

pengusaha

harus

disebut

mitra

mendaftarkan

perusahaan kemitraannya kepada negara dan mungkin perlu meminta
izin usaha. Perusahaan ini dapat memiliki bentuk hukum firma dan
persekutuan komanditer (CV).
Keuntungan perusahaan kemitraan :
 Memiliki modal yang banyak.
 Kerugian ditanggung bersama.
 Lebih ada spesialisasi.
Kerugian perusahaan kemitraan :


Pengambilan keputusan yang lambat.



Tanggung jawab tak terbatas.



Laba yang diterima harus dibagi-bagi.

3. korporasi (corporation)
korporasi adalah suatu perusahaan yang anggotanya terdiri
atas para pemegang saham, yang mempunyai tanggung jawab
terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang
disetor. (Suryana). Perusahaan ini mempunyai bentuk hukum
perseroan terbatas (PT) dan koperasi, untuk yang di miliki swasta,
perusahaan

umum

(PERUM),

dan

perusahaan

perseroan

(PERSERO) yang di miliki negara
Keuntungan dari korporasi :
9

Tanggung jawab terbatas.

9

Memiliki akses dana yang lebih cepat dan banyak.

9

Transfer kepemilikan lebih cepat.

Kerugian dari korporasi :
9

Biaya keorganisasian yang tinggi.

9

Pemberitaan mengenai keuangan yang tidak sebenarnya.
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9

Pajak yang tinggi.

9

Lambat dalam mengambil keputusan.

B). Membeli perusahaan orang lain (buying)
Yaitu dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis
dan diorganisir oleh orang lain dengan nama (good will) dan
organisasi usaha yang sudah ada.
Alasan mengapa seseorang membeli perusahaan orang lain, yaitu ada
lima hal kritis untuk menganalisis perusahaan yang akan dibeli, yaitu
: (Zimmer, Dalam Suryana 2003)
a. Alasan pemilik menjual perusahaan.
Ada beberapa jenis kekayaan yang harus diperhatikan, misalnya
tangible asset (peralatan daftar piutang, susunan leasing, business
record) dan intangible asset (merek dagang, paten, hak cipta,
good will), lokasi dan penampilan.
b. Potensi produk dan jasa yang dihasilkan.
Ada dua aspek yang harus dianalisis, yaitu : (1) Komposisi dan
karakter pelanggan, (2) Komposisi dan karakteristik pesaing yang
ada.
c. Aspek legal yang dimiliki perusahaan.
Aspek legal yang harus dipertimbangkan, yaitu menyangkut
prosedur pemindahan kekayaan dan balik nama dari penjual ke
pembeli.
d. Kondisi keuangan perusahaan yang akan dijual.
Misalnya : bagaimana potensi keuntungan yang akan diperoleh?
Bagaimana laporan rugi labanya selama lima tahun terakhir ini?
Bagaimana pajak pendapatannya? Bagaimanaa kompensasi laba
bagi pemilik?
c.)

Kerja sama manajemen (franchising)
Yaitu sebuah peluang bisnis yang ditaearkan oleh pemilik, produsen

atau distributor (franchisor) untuk memberikan hak eksklusif dari jasa
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atau merek produk kepada individu atau perusahaan lain (franchisee)
untuk distribusi local, dan franchisor akan menerima pembayaran royalty
dan memberikan jaminan standar kualitas.
Ada banyak keuntungan cara berbisnis model franchise, yaitu
selain

tidak

perlu

membangun

merek,

biasanya

pengwaralaba

(franchisor) juga wajib memberikan berbagai fasilitas lainnya seperti
memberikan pembinaan, pelatihan dan bimbingan kepada pewaralaba
(franchisee).
Franchisee

juga

tidak

perlu

susah-susah

menyusun

system

bisnisnya, karena tinggal meniru dan diberikan oleh pengwaralaba.
Begitu juga dengan program pemasaran dan promosi. Singkatnya si
pewaralaba hanya tinggal menyediakan tempat dan biaya ‘membeli’
franchising-nya. Memang dalam bisnis cara franchise ini, kedua belah
pihak dapat saling menguntungkan. Franchisor akan mendapat cara
mengekspansi bisnisnya dengan biaya relative lebih murah dan dengan
kecepatan yang luar biasa. Sedangkan bagi franchisee, mereka dapat
langsung memiliki bisnis yang sudah punya nama.
Satu hal lagi yang paling penting adalah, seperti bisnis yang lain,
berbisnis cara franchise juga membutuhkan keberadaan si pemilik dalam
bisnis secara penuh. Bukan berarti karena system yang sudah ada
berjalan bauk dan tinggal mengikutinya, sehingga pemilik bias dating
kapan saja. Lebih dari itu, keberadaan pemilik dan keseriusan pemilik
dalam menjalankan bisnis ini menjadi kunci yang utama.
Keputusan tentang apakah kita akan memulai usaha kita sendiri,
sebaiknya

dipertimbangkan

dalam

kaitannya

dengan

pemahaman

tentang proses entrepreneurial. Proses entrepreneurial meliputi hal-hal
yang lebih dari sekedar melaksanakan kegiatan pemecahan masalah
dalam sebuah posisi manajemen. Seorang entrepreneur perlu mencari,
mengevaluasi serta mengembangkan peluang-peluang dengan jalan
mengatasi sejumlah kekuatan yang menghalangi penciptaan sesuatu hal
yang baru. (J. Winardi, 2001)
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Menurut Winardi, Proses actual itu sendiri memiliki 4 macam fase
khusus, yaitu :
a. Identifikasi dan evaluasi peluang yang ada.
b. Kembangkan rencana bisnis.
c. Tetapkan sumber-sumber daya yang diperlukan.
d. Laksanakan manajemen usaha yang diciptakan.

2. Memilih Bentuk Kepemilikan Bisnis
Bentuk usaha ( perseorangan, partnership, korporasi) merupakan
bagian dasar yang penting dalam setiap memulai bisnis. Ini akan
menunjukkan akan kemana bisnis itu nantinya. Juga dapat berimplikasi
pada aturan-turan hukum yang berlaku, serta perlakuan perpejakan yang
ada. Dalam memilih dan menentukan bentuk badan hukum bisnis yang
akan kita buat, tentu harus dilihat keuntungan dan kerugian bentuk
badan hukum tersebut.
Setelah

bentuk

usaha

dibentuk,

ada

beberapa

kelengkapan

administrasi lainnya yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Kelengkapan
yang paling dasar adalah :
a) Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
d) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Penjelasan mengenai bisnis yang kita jalankan pada umumnya
penjelasan mengenai bisnis yang kita jalankan meliputi:
•

Aspek legalitas dari bisnis tersebut, seperti kerja sama dengan
siapa, lisensi yang dimiliki, atau perizinan yang telah dimiliki.

•

Jenis bisnis, seperti perdagangan atau manufaktur atau jasa.

•

Produk atau jasa yang dihasilkan serta spesifiksinya.

•

Penjelasan tentang bisnis yang kita lakukan. Apakah termasuk
bisnis baru, pengambilalihan,perluasan, franchise, atau keagenan.
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•

Penjelasan mengapa bisnis yang kita jalankan menguntungkan
dan bagaimana peluangnya.

•

Bagaiman hubungan kita dengan para pemasok, pihak perbankan,
dan distributor.

 Penjelasan mengenai produk atau jasa yang kta hasilkan
Bagian ini menjelaskan secara terperinci mengenai:
•

Apa yang kita jual

•

Apakah memberikan banyak keuntungan bagi konsumen

•

Produk atau jasa yang paling banyak permintaannya atau produk
atau jasa yang sudah enuh pasar

•

Keunggulan produk atau jasa yang kita jual.

 Penjelasan mengenai lokasi bisnis yang kita jalankan
Penjelasan secara terperinci meliputi:
•

Factor-faktor yang diperlukan berkenaan dengan lokasi yang
dipilih.

•

Luas bangunan yang diperlukan.

•

Alasan mengapa lokasi itu yang dipilih

•

Keterangan tentang fasilitas yang ada.

3. Membangun Image Bisnis
Membangun

bisnis

merupakan

langkah

penting

yang

harus

dilakukan agar bisnis kita dikenal dan diingat orang. Dan boleh jadi
image ini menjadi aset yang sangat bernilai bagi perusahaan atau bisnis
kita.
Bagaimana image itu dibangun, tentu tidak terlepas dari siapa
target market perusahaan. Cermati bagaimana gaya hidup konsumen
kita, kebiasaan-kebiasaan mereka, bagaimana kompetitor berperilaku,
juga bagaimana dinamika penentuan harga yang ada di pasar. Hal-hal
inilah yang menjadi pertimbangan dalam membangun image. Image
memang bersifat kasat mata, sehingga pengusaha harus berupaya
menjadikannya sesuatu yang dapat dirasakan oleh konsumen. Yang
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paling mudah adalah dengan mewakilkan image pada nama, slogan,
motto atau logo bisnis. Misalnya Nike memiliki slogan “Just Do It”.
Beberapa tips yang digunakan dalam membuat nama, slogan, atau
logo, yaitu :
a) Selalu ingatlah bahwa image adalah setara dengan defenisi dari
perusahaan yang kita dirikan.
b) Buatlah menjadi kalimat tunggal dan jelas. Misalnya : Indomie,
‘seleraku’.
c) Jadikan desain stasionary kita terpadu, menarik. Misalnya pada kartu
nama, kop surat dan amplop surat. (Winardi)

28

Exihibit 2. Perusahan yang tumbuh supercepat
Nama
Perusahaan
1.Ace
Hardware/PT
Ace Indoritel
Perkakas
2.Alfa
Minimart/PT Alfa
Minimart Utama

Pimpinan
perusahaan
Rudi Hartono

3. Avicom
Advertising

Hendarmin
Wibawa

4.Bakmi Jakpos

Tjoa Heng Lie

5.Christopher
Salon

Maria Gorreti
Sukasti

6.Carrefour
Indonesia /PT
Contimas Utama
Indonesia
7.English First
Indonesia

Herve Clec’h

8.Group Agung
Podomoro

Trihatma K.Halim

9.Group Gapura
Prima

Rudy Margono

10.High Scope

Antarina
S.F.Amir

11. Indomaret
/PT Indomarco
12.Kafe Tamani

Sinarman
Jonatan
Ivonne Hadisuryo

13.Manulife
Insurance

Jhon D.Harisson

14.Mizan Group

Haidar Bagir

Djoko Susanto

Arleta
Darussalam

Strategi perusahaan
Menggunakan lisensi ace and hardware ,ritel
produk perkakakas dari amerika .Memasarkan
2000 item perkakas dengan menerapkan ERP pada
tahun 2002
Memperbanyak cabang untuk menarik perhatian
pelanggan pada tahun 2001 jumlah outlet 150 dan
pertengahan 2002 telah menjadi 250 dan sekarang
sudah menjadi 586 toko
Pada maret 2004 jumlah karyawan mencapai 105
orang ,selalu menggap klien adalah raja dengan
gross billing yang diterima pada tahun 2003 adalah
160 miliar dengan tim ide kreatif yang unggul
Dengan membuka cabang dan bisnis waralaba
secara tepat dan efektif
Meningkatkan kepuasan pelanggan melaui
pelayanan dan mengikuti trend dan
memperbanyak cabang diantara nya :Jakarta
,Bali,Surabaya Dan Batam totalcabang 36
Dengan membuka cabang di pulau sumatera dan
jawa dengan nilai investasi sebesar 1 triliun
dengan harga yang kompetitif menggunakan IT
yang modern
Mengembangkan bisnis dengan metode waralaba
,memiliki program utk pendidikan di luar negri
yang disebut home stay
Berdiri sejak tahun 1969 adalah pemain bisnis di
bidang property utk rumah nilai kapitalisasi sekitar
Rp 453,75 miliar sed utk pembangunan
apartement 1,87 triliun dan ritel pertokoan nilai
kapitalisasi nya Rp 4.2 triliun
Mengawali dalam bisnis property dengan
membangun rumah tipe kecil di daerah bekasi dan
bogor menggunakan dana dari kantong sendiri
..dengan metode Formal plaining Process
Sekolah dengan menerapkan system yang
digunakan di amerika dengan tempat di pondok
indah mall
Menggunakan prinsip waralaba
Membuka cabang pertama di kawasan kemang
pada 1999 dan hingga sekarang telah menambah
gerai di plaza senayan ,dan menambah banyak
toko
Beroprasi pada tahun 1985.pada pertenghaan
2002 memiliki 3200 agen dan semakin
berkembang dengan cara mengakuisisi PT Zurich
Life Isurance dan PT ING-Aetena Life Insurance
Awal nya hanya menerbitkan buku sendiri.
sekarang melakukan kerja sama dengan penulis
lokal ,penerbit pertama yang mempunyai situs
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15.PT. Adira
Dinamika
Multifinance
16.PT .Berdikari
Niaga Utama

Stanley S.Atmaja

17.PT.Catur
Mitra Sejati
Sentosa

Eny Sukamto

18.PT.Dwi Sapta
Pratama
Advertising
19.PT.Faberindo
Perkasa

Adji Watono

20.PT.Federal
International
Finance
21.PT.Kinocare
Era Kosmetindo
22.PT.Repex
Perdana
International

Ida Purwaningsih
Lunardi

23.PT.SDI
Technologies

Arivnd Mohindra

24.PT.Soho
Farmasi

Andreas Halim

25.PT.Telkomsel

Bajoe Narbito

26.Tiki Group

Suprapto

27.Universitas
Bina Nusantara
28.PT.Graha
Megaria Raya

Th Widia
Soerjaningsih
Albert lim

29.PT
.Exertaiment
Indonesia

John Fraklin
,Erwin Ebo

Dadang Syamsul
Munir

Y.Halim

Harry Sanusi
Harsa E.Joesoef

internet yang updating dan mempelopori bisnis epublishing
Pertumbuhan usaha yang didirikan pada 1991 ini
cukp pesat terlihat dalam rata-rata pertumbuhan
pembiyaan tahun 2000 (Rp609,9 miliar)
Badan usaha milik negara ini berhasil mengubah
pola pikir secara fundamental sehingga mampu
mengembangkan produk ke dalam 15 merek
Ritel perkakas dan bahan baku bangunan yang
menyasar masyarakat .Memasarkan sekitar 15000
item produk dan memiliki kantor cabang di
jabotabek dengan di dukung sistem komputerisasi
yang handal
Semua iklan digarap dengan konsep sederhana
dan bermain dengan slogan gimmick dan
menggunakan bintang pujaan
Kualitas dan keragaman produk yang inovatif dan
kegiatan promosi yang mengandalkan aktivitas
Below The Line
Formal plaining process,Balance score card ,catur
darma dan plan do check action
Selalu syarat menggunakan produk inovatif dengan
qualitas yang baik
Mengawali bisnis pada tahun 1985 di sebuah garisi
dengan karyawan berjumlah 8 orang ,dengan
membuka cabang yang tersebar di 28 kota di
Indonesia dapat meningkatkan jumlah pengiriman
menjadi ribuan dengan tenaga kerja 1000 orang
Didirikan pada tahun 1995 dengan focus bisnis
dengan implementasi IT berbasi SAP .Saat ini Sdi
merupakan tiga besar perusahaan berbasis SAP di
Indonesia
Berdiri sejak 1956,dikenal sebagain pembuat obat
ethical .Mulai menggarap Pasar OTC diawal krisis
dengan memproduksi obat fitofarmaka dan terbukti
cukup sukses di pasaran
Meningkatkan kualitas sinyal sampai ke pelosok
daerah di seluruh Indonesia dengan total
pelanggan lebih dari 18 juta nomor
Tiki terus memperkaya bisnis nya dengan
meranbah bisnis logistic termasuk warehousing
dan penanganan ekspor Tiki memperluas pasar nya
dengan dengan system waralaba dan keagenan
Menggunakan teknologi yang cangih sehingga
nama binus di perhitungkan di seluruh Nusantara
Pusat perbelanjaan ini mulai beroprasi pada 22
november 2002 dan dengan tempat yang nyaman
dalam sekejap menjadi tempat mangkal favorite
kaum muda
Menawarkan konsep memadukan olah tubuh dan
hiburan dalam satu atap (one stop service)
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30.PT Mentari
Lion Air

Rusdi Kirana

31.PT.Sari
Coffee
indonesian

Antony Cottan

32.PT.Sri Agung
Cahaya Sakti

Robert A.Eskapa

33.PT.Talkindo
Selaksa Anugrah

Jhonny Andrean

34.C V.Mowilex

Agus Sasmito

35.PT.Tang Mas

Sambas Winata

36.PT.Tempo
Scan Pacific Tbk.

Handojo S Muladi

37.Kecap
Bango/PT
Unilever
Indonesia .Tbk
38.PT.Berca
Cakra Teknologi

Maurits Lalisang

39.Mie
Sedaap/Grup
wings

E.Wiliam Katuari

40.PT .Multi
Bintang Tbk

Michiel Egeler

41.Mobil Honda
City
42.Motor honda
Astra
43.PT New Era
Foot Wear
44.PT.Abbot
Indonesia

Hadi Budiman

45.PT.LG
Electronics
Indonesia

Young Ha Kim

46.Inaco/PT

Tjokro Susilo

Djoenaidi
Handojo

Minoru
Yamashita
Welly Karlan
Caroline
Kurniadja

Dengan slogan ,We make people fly mereka
menjual tiket dengan harga murah dengan
pelayanan yang membuat pelanggan nyaman
Pemilihan lokasi dan kemapuan menghadirkan
strategi experience marketing.dari segi lokasi
manajemen melih tempat yang premium sbagai
tempat
Pertama memilih tempat yang strategis yang
mudah dikunjungi oleh para konsumen
,mengutamakan cita rasa dari sebuah makanan
yang lezat
Menggunakan franchise yang di peroleh dari KA
foolink singapura.menggunakan metode open
kitchen dimana pengunjung dapat melihat sendiri
pembuatan roti nya
Merintis bisnis sejak 1970 ,kini mowilex berhasil
bermain di pasar premium dan berada dibawah
Dulux dan penjulan mencapai 4 juta liter pertahun
Produk ini sangat laris dipasaran karena banyak
menggunakan bahan gula murni dan harga yg
dapat di jangkau oleh semua lapisan
Menggunakan bintang film sebagai maskot dalam
produk nya sehingga dapat meningkatkan
penjualan produk nya
Melakukan promosi yang sangat besar dengan
menggunakan slogan Rasa gak pernah bohong jadi
dapat membuat orang tertarik .
Perusahan ini bergerak dalam bidang memasarkan
notebook .Relion juga mengembangkan computer
desktop notebook dan juga server
Menggunakan pemasaran yang benar –benar dapat
membuat seseorang merasa ingin mencoba mie
sedap tersebut.karena teralu banyak yang
menginkan nya perusahan sulit membendung nya
sehingga perusahaan harus menambah 4 mesin
baru
Minuman yang mengutamakan rasa tanpa
menggunakan alcohol maka banyak pembeli ,dan
dibuat dalam berbagai macam rasa
Meningkatkan kualitas berkendara agar aman dan
nyaman
Promosi yang menarik minat orang utk mencoba
nya dengan fasilitas yang unggul
Pada tahun2003 penjualan melonjak tajam karena
mendapatkan investor baru
Berawal dari susu suplement dari dokter ,kini
pediasure menjadi salah satu produk susu yang
paling laku di pasaran
Penjualan TV LG pada tahun 2003 mencapai 620
ribu unit .PT LGEIN di tahun 2003 penjualan
menjadi $ 300 juta dengan promosi yang semakin
gencar
Penguasa 45% pasar makanan jeli di indonesia
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Niramas Utama
47.Shinzu’I
/PT.Bina Karya
Prima
48.Telepon
Sanex/PT Sanex
Telekomunikasi
indonesia

Lusiana Hanny

49.Top One/PT
Topindo Atlas
Asia

Ade Chandra

Eddy Santoso
Setiawan

.berhasil membuat merknya identik dengan
makanan sari kelapan sebagai makanan yang
sehat akibat keseriusan nya meneduksi pasar
Melakukan pemasaran yang gencar,harga yang
lebih murah
Manajemen sanex menemukan segmen pasar
ponsel Cdma yang saat itu blum digarap oleh
pemain besar.dengan mengandeng sejumlah
vendor di korea ,sanex kemudian serius
menggeluti nya
Produsen oli ini sangat cerdas me-maintain
pemasaran produknya .dalam setahun saja top
1mempunyai 12 versi iklan dengan bintang yang
berbeda .
Mengutamakan hemat dalam menggunakan bahan
bakar dan promosi yang cukup gencar

50.Toyota
Johnny
Avanza/PT
Darmawan
Toyota Astra
Motor
Sumber : SWA 11/XX/27 Mei-9 Juni 2004

32

BAB III
ASPEK Manajemen
3.1. Pengelolaan Manajemen
Dalam Menjalankan sebuah bisnis, manajemen merupakan faktor
yang paling penting karena tan pa manajemen perusahaan tidak akan
terkelola dengan baik dan benar. dalam menjalankan perusahaan ada
beberapa

aspek

manajemen (pengelolaan perusahaan) yang perlu

menjadi perhatian para pebisnis yakni : Kebijakan dan target tahunan,
sumber dan struktur organisasi, produksi/operasi dan SDM, budaya
perusahaan, lingkungan sekitar, kemauan untuk berubah, restrukturisasi
serta sistem kompensasi.

Annual Objectives & Policies
Resources & Structures
Productions & HRD
Suportive culture
Natural Environment

Management
Issues

Resistance to Change
Restructuring
Rewards/Incentives

Gambar 3.1. Pengelolaan Manajemen


Annual Objective meliputi : Target perusahaan dalam setahun,
mekanisme

evaluasi

manajemen,

divisi/departemen atau unit usaha.
objective

ini

semua

target

prioritas

pengembangan

yang penting dalam annual

harus

Measurable,

Consistent,

Reasonable, Challenging, Clear, Understood, Timely dan verifable
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Policies meliputi seluruh kebijakan yang diambil harus mengarah
pada pemecahan masalah dan panduan bagi pengimplementasian
strategi perusahaan



Recources

allocation

berarti

aktivitas

manajemen

yang

memungkinkan untuk melakukan eksekusi strategi perusahaan.
Recources allocation terbagi 4 yaitu : Financial resources, Physical
resources, Human resources dan Technological resources



Organizational structure berarti bagaimana perusahaan membuat
struktur perusahaan yang sesuai dengan startegi pengembangan
usaha yang telah dibuat. jika strategi mengharuskan perubahan
struktur perusahaan, direktur harus merubahnya demi target yang
telah ditentukan

Chandler’s Strategy-Structure Relationship

New strategy
Is formulated

New administrative
problems emerge

Organizational
performance
improves

Organizational
performance
declines

New organizational
structure is established

Gambar 3.2. Strategy relationship


Restructuring berarti perusahaan diminta melakukan pengurangan
atau penambahan size (divisi, unit, level hierarki atau tenaga
kerja). hal ini sering terjadi jika perusahaan sedang melakukan
ekpansi maka terjadi penambahan divisi, unit, level hierarki atau
tenaga kerja (rightsizing) . sebaliknya jika perusahaan merugi
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terus maka dilakukan pengurangan divisi, unit, level hierarki atau
tenaga kerja (downsizing)


Reward/ Incentive. sistim ini sangat penting karena berhubungan
langsung dengan motivasi pekerja. untuk lebih jelasnya lihat di
pembahasan tentang SDM

Tests for Performance-Pay Plans
Does the plan capture attention?

Do employees understand the plan?

Is the plan improving communication?

Does the plan pay out when it should?

Is the company or unit performing better?

Gambar 3.3. Reward Plans



Resistance

to

menghingkan
bagi

Change

berarti

kecemasan,

karyawan

dalam

perusahaan

ketidakpastian,
melakukan

harus

mampu

ketidaknyamanan

perubahan

sebaliknya

membangun iklim perubahan adanya kepastian dan optimisme
arah dan kemajuan perusahaan sehingga perubahan yang
dicapai bisa lebih baik.


Natural environment berarti aspek pengelolaan produksi dan
operasional
sekitar

harus

(alam).

benar-benar
perusahaan

memperhatikan

harus

lebih

lingkungan

mengdepankan

corporate social responsibility.


Suportive

culture.

membangun

nilai-nilai

(filosofi)

bagi

perusahan agar menjadi panduan dalam melakukan aktivitas.
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Entrepreneurial
spirit

Creating
shareholder value

Building strong
relationships

Excellent customer
service

Giving back to the
community

Taking care of
people

Respect for all
people
Doing the right thing

Gambar 3.4. Corporate Value Perusahaan
cara-cara membangun corporate value dapat dilakukan dengan cara :

•

•
•
•
•



Formal statements of
philosophy, charters, etc.
used for recruitment and
selection, and socialization
Designing of physical
spaces, facades, buildings
Deliberate role modeling,
teaching and coaching
Explicit reward and status
system, promotion criteria
Stories, legends, myths
about key people and
events

Production
membangun

and
Plant

•
•
•
•
•

Operation
size,

What leaders pay attention
to, measure and control
Leader reactions to critical
incidents and crises
How the organization is
designed and structured
Organizational systems and
procedures
Criteria used for
recruitment, selection,
promotion, retirement

berarti

bagaimana

Inventory/Inventory

perusahaan

control

system,

Quality control, Cost control dan Technological innovation
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Human Resources meliputi pengelolaan system manajemen SDM

3.2. Fungsi Manajemen
Manajemen

(management)

merupakan

pencapaian

sasaran-sasaran

organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan,
pengorganisasian,

kepemimpinan

dan

pengendalian

sumber

daya

organisasi. Dalam rangka pencapaian sasaran atau tujuan suatu bisnis
tentunya melalui suatu proses manajemen yang meliputi 4 fungsi
manajemen, yaitu:
3.2.1. Planning (Perencanaan Usaha)
Suatu perencanaan usaha adalah unit kegiatan yang direncanakan
dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan sesuatu barang dan/jasa
yang diinginkan.
A.

Ciri-ciri Pokok Perencanaan Usaha
Setiap perencanaan usaha ditandai oleh hal-hal sebagai
berikut:

Bertujuan menghasilkan barang-barang dan/atau jasa-jasa



Memerlukan suatu investasi modal, tenaga kerja, manajemen
ataupun hal-hal lain



Setelah

investasi

tersebut

dilaksanakan

dan

selama

berlangsungnya usaha tersebut memberikan kegunaan kepada
berbagai pihak diantaranya adalah perusahaan itu sendiri
maupun masyarakat.



Adanya biaya operasional diatas biaya investasi.

B. Jenis-jenis Perencanaan Usaha



Menurut jenis barang dan jasa-jasa yang dihasilkan, misalnya
perencanaan usaha dalam bidang produksi ataupun prasarana.



menurut jenis kepemilikannya:
swasta nasional atau swasta asing ataupun campuran



Berdasarkan Modal (fisik dan Non Fisik)
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ª Usaha yang memerlukan modal fisik yang menyangkut
bangunan baru, pendirian atau instalasi fasilitas-fasilitas untuk
menghasilkan suatu aliran barang dan jasa selanjutnya.
ª Usaha yang memerlukan modal non fisik,seperti program
training, survei-survei,atau penelitian (research) teknis yang
dapat dilaksanakan dengan modal fisik yang telah ada.
C. Tahap-tahap Pengembangan Usaha
Pengembangan suatu usaha biasanya terdiri dari tahapan-tahapan
sebagai berikut:
1. Pengkonsepsian proyek usaha
Dimulai

dengan

penyelidikan

mengenai

kebutuhan

yang

diperlukan suatu aktivitas,serta pemilihan cara-cara untuk
memenuhi kebutuhan tersebut.
2. Perumusan proyek usaha
Memuat uraian mengenai tujuan usaha serta cara atau metode
yang

hendak

tersebut.pemilihan

dipilih
cara

untuk
atau

melaksanakan

metode

pelaksanaan

usaha
usaha

hendaknya didasarkan atas perbandingan yang optimal antara
biaya dan hasil yang hendak diperoleh.
3. Pemutusan ataupun pengesahan proyek usaha
Apabila perencanaan proyek usaha telah disahkan,berarti dapat
diputuskannya atau disahkan penggunaan sarana-sarana yang
diperlukan termasuk didalamnya pembiayaan.
1. Persiapan dan pembangunan proyek usaha
Merupakan tahapan dari unsur-unsur pokok investasi yang
dilaksanakan guna mencapai tujuan proyek usaha yang telah
dierencanakan dan disahkan.
5.

Pelaksanaan usaha
Tahapan dari suatu usaha yang telah mulai menghasilkan
barang dan/atau jasa.
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D. Persoalan Umum dalam Pelaksanaan Usaha
Persoalan–persoalan yang sering dihadapi dalam menelaah suatu
usaha dan perencanaannya untuk dapat diproses ke tahap-tahap
selanjutnya adalah sebagai berikut:
1. Menentukan

siapa

yang

bertanggung

jawab

dalam

memproses

perencanaan dan pelaksanaan usaha tersebut dari tahap pertama
sampai dengan tahapan-tahapan selanjutnya.
2. menentukan

siapa

yang

bertanggung

jawab

dalam

memproses

perencanaan dan pelaksanaan usaha tersebut dari tahap pertama
sampai dengan tahapan-tahapan selanjutnya.menentukan pilihan
usaha berdasarkan kriteria yang ada,yang biasanya

dibedakan atas

tiga macam kriteria,yaitu teknis,ekonomis,dan non eknomis.
3. penilaian biaya-biaya dan keuntungan atau hasil-hasil dari usaha yang
bersangkutan. Biasanya menilai biaya-biaya usaha yang ditetapkan
dengan menilai keuntungan–keuntungan yang akan dihasilkannya.
4. penilaian asumsi-asumsi dasar pendirian usaha.
5. pengetahuan atas semua alternatif untuk mewujudkan tujuan yang
dikehendaki oleh usaha tersebut.
3. 2.2. ORGANIZING (PENGORGANISASIAN)
Pengorganisasian adalah

pengaturan setelah ada plan (rencana).

Dalam hal ini diatur dan ditentukan tentang apa tugas pekerjaaan,
macam/jenis serta sifat

pekerjaan, unit-unit kerja (pembentukan

bagian-bagian), tentang siapa yang akan melakukan, apa alat-alatnya,
bagaimana pengaturan keuangan dan fasilitasnya dengan kata lain
setelah

tujuan

merumuskan

perusahaan

telah

tindakan-tindakan

ditentukan,

yang

akan

mewujudkan berbagai tujuan tersebut. Menurut

perusahaan

perlu

dijalankan

untuk

(Winardi,2003:20)

organisasi timbul karena:
1. suatu pembagian kerja yang logikal.
2. suatu sistem koordinasi.
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Dalam

melaksanakan

organizing

(pengorganisasian),

ada

dua

kegiatan penting yang harus dilakukan yaitu:
a. Menentukan bentuk/struktur organisasi perusahaan
Bentuk/struktur organisasi perusahaan harus disesuaikan dengan
kegiatan yang dijalankan
harus

menentukan

menjalankan

perusahaan.

struktur

Pimpinan perusahaan

organisasi

yang

terbaik

untuk

kegiatan ke arah pencapaian tujuan yang telah

ditentukan. Apakah bentuk organisasi lini, staf atau gabungan
keduanya. .(L.Daft,2002) :398-399)
b. Menentukan wewenang, tugas dan tanggung jawab setiap orang
yang bekerja di

perusahaan, terutama para manajernya.

(Sukirno,2004:124)
Organisasi

yang

sumber-sumber

efektif,

daya

sumber-sumber

material

daya

menyebabakan

manusia

dan

meningkatnya

produktivitas. Hal tersebut dilaksanakan melalui apa yang dinamakan
“sinergisme” (synergism) dimana anggota-anggota suatu perusahaan
mengkombinasikan upaya mereka secara kolektif guna melaksanakan
tugas-tugas yangakan melampaui jumlah dari upaya-upaya individual
mereka (sinergi dapat dicapai melalui pengintegrasian tugas-tugas
yang terspesialisasi).
Pengorganisasian

secara

efektif

dapat

menghasilkan

keuntungan/manfaat sebagai berikut:
1. Kejelasan tentang ekspektasi-ekspektasi kinerja individual dan
tugas-tugas yang terspesialisasi.
2. Pembagian kerja, yang menghindari
dan

penyalahgunaan

timbulnya duplikasi, konflik

sumber-sumber

daya

material

maupun

sumber-sumber daya manusia.
3. Terbentuknya suatu arus aktivitas kerja yang logikal, yang dapat
dilaksanakan dengan baik oleh individu-individu atau kelompokkelompok.
4. Saluran-saluran komunikasi yang dapat membantu pengambilan
keputusan dan pengawasan
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5. Mekanisme-mekanisme
memungkinkan

yang

tercapainya

mengkoordinasi,

harmoni

antara

yang

para

anggota

organisasi, yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan.
Proses Pengorganisasian
Samuel B Certa mengemukakan bahwa proses organizing meliputi 5
langkah pokok:
1. Melaksanakan refleksi (deep thought) tentang rencana-rencana
dan sasaran-sasaran.
2. Menetapkan tugas-tugas pokok
3. Membagi

tugas-tugas

pokok

menjadi

tugas-tugas

bagian

(subtasks).
4. Mengalokasi sumber-sumber daya, dan petunjuk-petunjuk untuk
tugas-tugas bagian tertentu.
5. Mengevaluasi hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yangg
diimplementasi. (Winardi,2003:24-25)

Langkah 1

Langkah 2

Merefleksi tentang
rencana-rencana dan
sasaran-sasaran

.

Menetapkan Tugastugas Pokok

Langkah 5

Langkah 3

Mengevaluasi hasilhasil dari strategi
pengorganisasian

Membagi tugastugas pokok
menjadi tugastugas bagian

Langkah 4
Mengevaluasi
Sumber-sumber
daya dan
petunjuk-petunjuk
untuk tugas-tugas
bagian
Gabar 3.5 Lima Langkah Pokok Organizing
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3.2. 3. Actuating
Setelah melakukan perencanaan (planning) dan pengorganisasian
(organizing), maka

selanjutnya adalah actuating (pengarahan).

Dalam fungsi actuating manajemen akan melaksanakan rencana yang
dibuat,

dibarengi

kegiatan

dengan

perusahaan

proses

“mengarahkan

menuju

sasaran

dan

menuntun

perusahaan,

dalam

menjalankan bisnis. Di dalam actuating, tercapai beberapa hal yang
harus dipahami agar bisnis yang kita lakukan berjalan dengan baik.
Actuating mencakup kemampuan manajemen dalam memotivasi,
mempengaruhi, mengarahkan dan berkomunikasi dengan orang lain.
Dengan

demikian

efektivitas

dari

manajemen
bisnis

yang

dapat

menentukan

disarankan,

selain

bagaimana

itu,

dengan

pengarahan yang baik, maka bisnis yang dijalankan oleh perusahaan
akan

semakin

baik,

dan

kinerjanya

akan

semakin

diperhitungkan.(Handoko,1998:251)
Sesuai dengan pengertian study kelayakan bisnis, yaitu
meneliti layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan.

Actuating

(pengarahan) merupakan salah satu dari aspek manajemen yang
akan dinilai

untuk itu diperlukan

manajemen

dalam

menjalankan

perhatian
actuating

terhadap strategi
itu

sendiri

untuk

mencapai sasaran bisnis.
3.2.4. Controlling (Pengendalian)
Fungsi manajemen selanjutnya yang berkenaan dengan study
kelayakan bisnis adalah fungsi pengendalian.

Pengendalian sangat

penting agar kita dapat mengetahui cara mengendalikan bisnis kita ke
arah yang benar dan jelas serta cara untuk mempertahankan basins
kita tetap bertahan di persaingan bisnis. (Narotama, 2004 : 4)
Pengendalian manajemen sendiri merupakan pengendalian
dilakukan

oleh pihak manajemen untuk mengorganisasi bagian-

bagian perusahaan dan mengarahkan bagian-bagian tersebut
mencapai

yang

tujuan

yang

telah

ditetapkan

sistem

untuk

pengendalian
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manajemen di artikan sebagai suatu sistem yang membantu dan
mendukung

tercapainya tujuan pengendalian manajemen.

dilihat lebih mendalam lagi, maka posisi
termasuk bagian sistem forma

Apa bila

pengendalian internal

pengendalian perusahaan dalam

proses pengendalian dan perencanaan yang meliputi pengembangan,
klarifikasi, dokumentasi sistem dan prosedur serta pengembangan
pengukuran sampai dengan pelaporan atau umpan balik.
Disini jelas bahwa sebenarnya pengendalian internal merupakan
bagian

pengendalian

berhubungan

manajemen

dengan

yang

pengendalian

secara

administrasi

lebih
dan

spesifik

akuntansi

perusahaan. Selain itu banyakk pihak yang juga berpendapat bahwa
pengendalian internal merupakan suatu mekanisme teknis untuk
melakukan pengecekan
administrasi.

terhadap ketelitian data akuntansi dan

Hal tersebut sebenarnya merupakan bagian kecil dari

proses pengendalian internal.

A. Sistem Pengendalian Internal
Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem yang terdiri dari
kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memastikan bahwa
tujuan tertentu suatu satuan usaha dapat dicapai. Menurut American
Institute Of Certified Public Accountants (AICPA), definisi dari sistem
pengendalian
struktur

internal adalah “sistem pengendalian yang meliputi

organisasi

dan

terkoordinasi yang dianut
kekayaan,

serta

semua

metode

serta

ketentuan

yang

oleh perusahaan untuk melindungi harta

memeriksa

ketelitian

dan

seberapa

jauh

data

akuntansi dapat dipercaya, dapat meningkatkan efisiensi usaha dan
dapat mendorong di taatinya kebijakan perusahaan yang telah
ditetapkan”.
pengendalian

Jika

dilihat

dari

definisi

tersebut,

maka

hakikat

internal sesungguhnya mencakup seluruh kegiatan

operasional perusahaan.
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B Unsur Sistem Pengendalian Internal
Ada empat unsur yang terdapat dalam system pengendalian internal,
antara lain:
1. Struktur Organisasi
Unsur ini memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas
dan

jelas

antara

fungsi

otorisasi,

penyimpangan

pencatatan dan operasional perusahaan.

aktiva,

Struktur organisasi

merupakan pembagian tanggung jwab dan wewenang kepada
unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan
perusahaan
Sebagai

dalam

contoh,

rangka

diadakan

mencapai
pemisahan

tujuan
fungsi

perusahaan.
kredit,

kasir,

pemasaran, dan administrasi umum dalam kegiatan perbankan.
2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan
Unsur ini memberikan perlindungan terhadap setiap aktigva,
utang, pendapatan, dan biaya perusahaan.
yang terjadi harus diotorisasi oleh

Setiap transaksi

pihak tertentu yang harus

bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan. Selain itu
prosedur pencatatan jiwa juga harus dilakukan dengan baik,
teratur dan disiplin untuk menghindari kerugian perusahaan.
3. Praktik yang Sehat
Unsur ini memberikan

pembagian tanggung jawab dan system

wewenang serta prosedur pencatatan yang telah ditetapkan
berjalan dengan baik dan benar. Dengan melakukan praktik
yang sehat, maka keamanan aktiva perusahaan dapat terjamin.
Contoh penerapan praktik yang sehat adalah sebagai berikut:
a.

Rotasi jabatan

b.

Pemberian cuti kepada karyawan

c.

Pengecekan Fisik aktiva dengan catatan yang tersedia dan
formulir yang lengkap

d.

Pemeriksaan mendadak

e.

Satu bagian atau orang tidak boleh melakukan transaksi dari
awal sampai akhir tanpa campur tangan pihak lain.

f.

Pembentukan

suatu

unit

yang

bertugas

mengecek

efektivitas system pengendalian inter
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4. Karyawan yang Mampu Melaksanakan Tugasnya
Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan apakah
system yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat berjalan
sesuai dengan tujuan atau tidak.
sumber

daya

manusiaa

Oleh karena itu, kapabilitas

sangat

penting

dalam

rangka

keberhasilan system pengendalian internal.

C. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian meliputi kisaran kebijakan yang luas dan
prosedur informasi yang berhubungan, yang membantu menjamin
bahwa pengarahan manajemen dipengaruhi. Aktivitas pengendalian
membantu menjamin bahwa tindakan-tindakan yang diidentifikasi
sebagai tindakan yang perlu untuk menangani resiko untuk mencapai
tujuan supaya terlaksana.
1. Efisiensi Kebijakan Yang Tepat dan Prosedur yang diperlukan
sehubungan dengan masing-masing kegiatan entitas.
Semua tujuan relevan dan resiko yang berhubungan untuk setiap
aktivitas signifikan telah diidentifikasi sehubungan dengan evaluasi
penilaian resiko. Acuan itu dapat dibuat pada acuan manual yang
menyajikan: kegiatan bisnis umum, tujuan llustratif, resiko, dan
“Point of focus, untuk tindakan/aktivitas pengendalian”.

Daftar

dalam kolom kemudian mungkin berguna dalam mengidentifikasi
tindakan apa yang telah diarahkan

oleh manajemen untuk

menangani resiko dan mempertimbangkan kelayakan aktivitas
pengendalian yang diterapkan
tindakan

itu

pengendalian

oleh entitas untuk melihat bahwa

dilaksanakan.
umum

(atau

Harus

diakui

pengendalian

bahwa

komputer

untuk
umum)

disajikan dalam acuan manual di bawah kegiatan “Teknologi
Informasi Manajemen”
2. Aktivitas Pengendalian yang Diidentifikasi Diterapkan Secara Tepat
Misalnya, pertimbangan apakah :
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-

Pengendalian yang dideskripsikan dalam memuat kebijakan
sebenarnya di terapkan dan ditetapkan dengan cara yang
seharusnya.

-

Tindakan yang sesuai dan tepat waktu diambil atau informasi
yang memerlukan tindak lanjut

-

Personil, supervisi meninjau berfungsinya pengendalian

3.3. Konsep-konsep Manajemen Yang diterapkan di Indonesia
Studi yang dilakukan oleh SM FE-UI dan SWA terhadap 45
perusahaan yang berasal dari 16 industri menunjukkan adanya 5 temuan
yakni:
1)

dari

65

konsep

manajemen

yang

digunakan

ada

12

konsep

manajemen yang populer, 6 diantaranya berada dilevel strategis dan 6
lainnya dilevel fungsional.
2) adanya Gap antara konsep dari sudut pandang perusahaan degan
teori yang ada. Gap cenderung terjadi pada konsep yang memiliki
standar

tools

pandangan

yang

(financial

jelas,

misalnya

perspective,

Balancescorecard

customer

perspective, learning and growth perspective)

memiliki

perspective,

4

internal

ternyata perusahaan

memakai sudut pandang ini sesuai dengan kondisi masing-masing
perusahaan.
3) adanya pola-pola tertentu yang dapat dibuat berdasarkan status
responden (perusahaan terbuka/tertutup) dan keaktifan pendiri (aktif
dan tidak aktif mengelola perusahaan). Misalnya perusahaan terbuka
dengan pengelola yang masih aktif lebih banyak memperoleh konsep
manajemen dari sumber internal (logika pengelaman hidup, intuisi,
filosofi pribadi dan disusi internal), sedangkan perusahaan terbuka
dengan pengelola tidak aktif cenderung mengandalkan sumber inspirasi
dari sumber external ( artikel, konsutan, internet pakat institusi
pendidikan, survey, shooping arround, benchmarking).
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Matriks LSM-FEUI-SWA
Sumber Inspirasi
Manajemen

Konsep

Status Perusahaan
Tertutup

Terbuka

Keluarga
Keaktifan
Pendiri

Aktif
Mengelola
Perusahaan
Tidak aktif
Mengelola
Perusahaan

INTERNAL

INTERNAL

EKSTERNAL

INTERNAL

Non Keluarga

INTERNAL &
EKSTERNAL

Sumber : Departemen Manajemen FE-UI dan SWA, SWA 16/XXI/4-17 Agustus 2005

4). Perusahaan terbuka memiliki kecenderungan lebih besar untuk
mengambil sumber inspirasi konsep eksternal perusahaan dibanding
perusahaan tertutup.
5).

Falsafah manajemen yang diterapkan

K O N S E P

Perusahaan
Menerapkan

yang

Human
Resources

Corvorate social
responsibility
Balance Scorecard
Change Management
Benchmarking
Corporate sustainability
Market Driven
Service Excellence
Segmenting Targeting
Postioning (STP)
Customer Satisfaction
Human capital
Competency Based
Human Resource
management

11,11%

Production

Continius Improvement

15,5%

Level
Strategi

Marketing

31,11%
26,67%
13,33%
11,11%
11,11%
11,11%
28,8%
26,67%
13,33%
20,00%

Sumber : Departemen Manajemen FE-UI dan SWA, SWA 16/XXI/4-17 Agustus 2005
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BAB IV
Aspek Pasar
Tantangan utama perusahaan- perusahaan adalah bagaimana
membangun dan mempertahankan bisnis yang sehat dalam pasar dan
lingkungan yang terus berubah. Agar perusahaan tetap dapat survive
perusahaan harus mampu mengenali pelanggannya. Dengan kata lain
pasar sasaran yang dituju dengan tepat akan memudahkan perusahaan
dalam melakukan executing strategy.

4.1. Pengertian Pasar
Seorang yang membeli suatu barang atau jasa akan terlibat dalam
suatu transaksi pembelian. Transaksi jual beli yang terjadi dilakukan oleh
penjual dan pembeli. Kejadian ini berlangsung pada saat tertentu di
tempat tertentu. Sehingga pasar dapat dianggap sebagai suatu tempat.
Pengertian pasar sebagai tempat ini sebenarnya sangat sempit dan
kurang fleksibel. Oleh karena itu defenisi pasar yang lebih luas (Stanton)
adalah: Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk
puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya.
Dari defenisi tersebut dapatlah diketahui adanya tiga unsur penting
yang terdapat dalam pasar, yaitu:
1) orang dengan segala keinginannya
2) daya beli mereka
3) kemauan untuk membelanjakan uangnya

4.2. Macam-Macam Pasar
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Pada

pokoknya,

pasar

dapat

dikelompokkan

ke

dalam

empat

golongan, yaitu:
1. Pasar Konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang
untuk dikonsumsikan, bukannya dijual atau diproses lebih lanjut.
Termasuk dalam pasar konsumen ini adalah pembeli-pembeli
individual dan / atau pembeli rumah tangga (non bisnis). Barang
yang dibeli adalah barang konsumsi.
2. Pasar industri adalah pasar yang terdiri atas individu-individu dan
lembaga atau organisasi yang membeli barang-barang untuk
dipakai lagi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung,
dalam memproduksi barang lain yang kemudian dijual. Barang
yang dibeli adalah barang industri.
3. Pasar Penjual adalah suatu pasar yang terdiri atas individu-individu
dan organisasi yang membeli barang-barang dengan maksud
untuk dijual lagi atau disewakan agar mendapatkan laba.
4. Pasar pemerintah adalah pasar dimana terdapat lembaga-lembaga
pemerintah seperti departemen-departemen, direktorat, kantorkantor dinas dan instansi lain.

4.3. Pasar Sasaran
Pasar sasaran adalah sekelompok pembeli yang mempunyai sifatsifat yang sama yang membuat pasar itu berdiri sendiri. Adanya
sekelompok orang dengan ciri-ciri yang sama belumlah berarti mereka
membentuk pasar sasaran. Hanya bila mereka mempunyai ciri-ciri yang
sama sebagai pembeli, maka barulah berarti mereka membentuk suatu
pasar sasaran.
Sebagai

contoh,

selama

para

remaja

selaku

pembeli

atau

konsumen bertingkah laku yang berlainan dengan kelompok usia lain,
muncullah

suatu

pasar

sasaran

remaja.

Ciri-ciri

pemasaran

yang

tersendiri yang ditemukan pada setiap pasar sasaran yang sedemikian itu
membantu pemasar menyesuaikan produk serta program pemasarannya
guna memenuhi kebutuhan serta keinginan setiap sasaran. Oleh karena
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itu

pemasar

modern

mencurahkan

banyak

perhatian

terhadap

pengenalan dan telaah berbagai pasar sasaran bagi produk mereka.
4.3.1. Segmentasi pasar
Segmentasi pasar adalah proses dimana pasar dibagi menjadi para
pelanggan yang terdiri atas orang-orang dengan berbagai kebutuhan dan
karakteristik yang sama yang mengarahkan mereka untuk merespon
tawaran produk atau jasa dan program pemasaran strategis tertentu
dalam cara yang sama.
Klarifikasi Variabel Segmentasi Berdasarkan Ancangan Objektif dan
Subjektif
No
1

Kategori Resiko
General
level
(konsumsi)
Domain-specific
level
(kelas
produk)
Specific
Level
(merek)

2
3

Deskripsi
Usia, tingkat pendidikan,
area geografis
Frekuensi
pemakaian,
subtitusi,
komplementaritas.
Loyalitas
merek
(behavioral),
frekuensi
pemakaian.

Contoh
Gaya Hidup, nilai-nilai umum,
kepribadian.
Persepsi, sikap, preferensi,
minat, opini, domain-specific
values.
Loyalitas
merek
(sikap),
preferensi
merek,
minat
pembelian.

a. Manfaat Segmentasi Pasar



Mengidentifikasi pengembangan produk baru
Analisis

tentang

berbagai

segmen

pelanggan

potensial

menunjukkan satu atau lebih kelompok yang memiliki kebutuhan
dan minat-minay spesipik tidak dipuaskan dengan baik oleh
tawaran-tawaran pesaing.



Membantu dalam mendesain program-program pemasaran yang
paling efektif.
Untuk mencapai kelompok-kelompok pelanggan yang homogen
dengan memusatkan perhatian pada suatu

golongan tertentu,

maka akan mempermudah dalam menetapkan harga yang sesuai
dengan kondisi ekonomi mereka.



Memperbaiki alokasi strategi sumber daya pemasaran.
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Segmentasi-segmentasi yang didefinisikan

dengan baik, ketika

berpadu dengan produk-produk spesipik bertindak sebagai pusat
investasi potensial untuk bisnis.

b. Identifikasi Segmen Pasar
Para pemasar membagi deskriptor segmentasi menjadi empat
kategori untuk pasar konsumen dan industrial yang berkaitan dengan
orang atau perusahaan. Deskriptor-deskriptor tersebut adalah sebagai
berikut :



Deskriptor fisik.
Deskriptor

ini

teruatama

digunakan

untuk

menggambarkan

konsumen berdasarkan faktor-faktor demografi. Dan pembagianpembagian ter sebut didasarkan pada usia, jenis kelamin,
penghasilan, daur hidup keluarga, pekerjaan, pendidikan.
Deskriptor fisik juga penting dalam segmentasi pasar industrial,
yang disegmen dalam dua tahap. Pertama, segmentasi makro,
membagi pasar berdasakan karakteristik organisasi-organisasi
yang membeli dengan menggunkan deskriptor seperti gografi,
lokasi, ukuran perusahaan, dana afiliasi industri.



Deskrpitor perilaku umum.
Deskriptor mencoba menghasilkan pemahaman yang lebih baik
mengenai mengapa dan bagaimana konsumen berperilaku di
pasar. Deskriptor yang berlaku paling umum adalah gaya hidup
dan kelas sosial.
Segmentasi

berdasarkan

gaya

hidup,

atau

psikografis

mengelompokkan konsumen atas dasar kigiatan, minat, dan
opini mereka. Dari informasi ini, adalah

mungkin untuk

mengetahui jenis produk atau jasa yang mampu menarik minat
kelompok tertentu, sekaligus bagaimana cara terbaik untuk
berkomunikasi dengan orang-orang dalam kelompok ini.



Kelas sosial.
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Setiap masyarakat memiliki pengelompokan statusnya terutama
berdasarkan

kesamaan

penghasilan,

pendidikan,

pekerjaan.

Kaena para peneliti telah mendokumentasikan nilai-nilai dari
berbagai kelas, adalah mungkin untuk mengetahui perilaku
tertentu yang berkaitan dengan produk tertentu.

Langkah-langkah Proactive Segmentation

Menentukan kebutuhan segmentasi untuk pengembangan strategi

Memilih serangkaian variabel
segmentasi berbasis kebutuhan

Memilih serangkaian variabel segmentasi
berdasarkan atribut produk yang bernilai

Memilih prosedur untuk mengagregasi pelanggan ke dalam
segmen-segmen yang sesuai

Menyusun berbagai macam segmen pelanggan

Memilih jumlah segmen yang ingin digunakan

c. Syarat-syarat segmentasi yang efektif.
Skema

segmentasi

yang

efektif

dan

berguna

seharusnya

mendefinisikan segmen pasar yang memenuhi kriteria sebagai beriktu :
•

Ukuran yang tepat – calon pelanggan yang memadai dalam
setiap

segmen.

Melibatkan

trade-off

antara

keseragaman

pelanggan dan pengaruh skala.
•

Dapat diukur – penggunaan varibel yang bisa diukur sebagai
basis segmentasi. Kebutuhan terhadap kombinasi deskriptor
konkrit dan abstrak.

•

Mudah dicapai – segmen-segmen didefinisikan untuk mendukung
target

pemasaran.

Variabel-variabel

segmentasi

harus
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mengidentifikasi anggota-anggota yang dapat mendukung kontak
mereka.
•

Tanggapan yang berbeda – segmen-segmen harus menanggapi
secara berbeda satu atau lebih variabel pemasaran. Varibelvariabel segmentasi harus memaksimalkan perbedaan perilaku
antar segmen.

d. Perilaku konsumen untuk segmentasi.
Ada tiga nilai yang ternyata bisa dijadikan tumpuan untuk
memenangkan persaingan pada pasar sasaran.
•

Strategy approach.
Tujuan ari strategi ini adalah menjadi pemimpin di dalam industri
pada masalah harga dan kemudahan. Strategi ini cocok untuk
segmen pasar yang menginginkan suatu produk atau pasar
dengan mudah tapi tidak mahal.

•

Strategy operational excellence.
Perusahaan harus mau mengeluarkan biaya lebih besar untum
memuaskan konsumen secara jangka panjang atau perusahaan
berusaha untuk selalu menyesuaikan

produk

maupun jasa

dengan apa yang menjadi keinginan konsumen.
•

Product leadership.
Mendasarkan pada keunggulan untuk terus menerus melakukan
inovasi pada produk maupun jasa yang dihasilkan. Perusahaan
sebaiknya menerapkan strategi semacam ini secara ktreatif dan
inovatif didalam melakukan perubahan.
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4.3.2. Alasan Menentukan Pasar Sasaran
Penentuan pasar sasaran sudah dilahirkan sejak awal pemasaran.
Faham penentuan pasar sasaran didasarkan atas kenyataan bahwa pasar
bukan bersifat homogen melainkan benar-benar heterogen. Dengan kata
lain tidak ada dua pembeli atau pembeli potensial dari suatu produk yang
pernah identik dengan semua hal. Namun demikian kelompok-kelompok
besar potensial mempunyai ciri-ciri yang sama dan tertentu yang
mengandung makna tersendiri bagi pemasaran dan setiap kelompok
yang sedemikian itu membentuk suatu pasar sasaran.
Bila

kita

memikirkan

pasar

bagi

mobil,

umpamanya

kita

memikirkan sekelompok pembeli yang amat heterogen, yaitu pembelipembeli yang mewakili setiap kelompok penghasilan, setiap kelompok
usia, setiap bagian dari negara, kedua jenis kelamin, orang-orang yang
sudah berumah tangga dan yang masih lajang, dan sebagainya. Dan
sudah barang tentu pembeli industri, seperti perusahaan dagang yang
membeli

searmada

mobil

untuk

wiraniaganya,

jika

menambah

keheterogenan. Jika kita menentukan pasar mobil berdasarkan kelompok
penghasilan misalnya dalam kelompok penghasilan rendah, menengah
dan tinggi, kita mencapai semacam kehomogenan. Bila kemudian dari itu
kita menentukan pasar dari masing-masing kelompok penghasilan ini
kedalam

subpangsa-subpangsa

lebih

lanjut,

misalnya

kedalam

subpangsa-subpangsa seperti bagian timur kota, usia 30-39, dan
kelompok

penghasilan

sedang

kita

memperoleh

lebih

banyak

kehomogenan diantara para pembeli didalam masing-masing subpangsa.
Melalui

penentuan

kecakapannya

untuk

pemasarannya

secara

pasar

sasaran

menyesuaikan
unik

bagi

manajemen

produk

setiap

dan

sasaran.

meningkatkan

program-program
Pemurnian

yang

berkesinambungan dan pemutakhiran yang kian bertambah dalam
penentuan pasar sasaran diperlukan di pihak manajemen.
Oleh

karena

itu,

pengenalan

pasar

adalah

penting

bagi

keberhasilan pemasar. Tetapi mengenal pasar berarti mengenal berbagai
pasar sasaran yang membentuk keseluruhan pasar. Dengan kata lain
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adalah sangat penting bagi pemasar bukan saja mengenal siapa yanga
membeli produk tapi juga mengakui bahwa tidak semua orang membeli
dengan

alasan-alasan

yang

sama.

Hanya

jika

mereka

memiliki

pengetahuan ini, para pemasar mampu merancang strategi-strategi
pemasaran yang optimal.

4.3.3. Dasar-Dasar Penentuan Pasar Sasaran
Penetapan pasar sasaran dilakukan setelah meninjau lebih lanjut
golongan

konsumen

potensial

yang

akan

menjadi

sasaran

bisnis.

Peninjauan dilakukan dengan mengevaluasi daya tarik relatif dari setiap
pembagian golongan. Penilaian ini didasarkan pada ukuran, potensi
penghasilan, dan tingkat pertumbuhan. Selain itu dapat juga melalui
deskriptor fisik seperti yang telah dijelaskan di atas. Setelah melalui
tahap evaluasi terhadap daya tarik relatif tersebut, maka proses
selanjutnya

adalah

mengetahui

manfaat

masing-masing

segmen

terhadap perkembangan bisnis, dalam sumber daya relatif bengkel
kerjanya atau dengan kata lain, kemampuan ekonomis golongan tersebut
untuk

menjadi

pengguna

tetap

suatu

produk.

Seterlah

melalui

keseluruhan proses, didapatilah sebuah golongan sebagai pasar sasaran
yang dinilai tepat untuk pelemparan produk. Keseluruhan proses inilah
yang disebut sebagai penetapan pasar sasaran.
Satu tujuan penting dalam menentukan pasar sasaran adalah
menentukan

bagaimana

cara

terbaik

menjangkau

pasar

target

–

kelompok prospek puncak yang tampaknya paling mungkin membeli
produk. Untuk mencapai tujuan ini, agen perjalanan harus mampu
menjawab pertanyaan berikut :
•

Siapa yang coba dijangkau oleh agen perjalanan tersebut.

•

Siapa

yang

membuat

keputusan

kunci

yang

bertanggungjawab

terhadap pembelian.
•

Jenis perusahaan atau kelompok apa yang dicoba dijangkau oleh agen
perjalanan.

•

Apa yang diinginkan oleh klien dari agen perjalanan.
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Mengidentifikasi dasar konsumen sebagian besar jawaban ini dapat
diambil dari kuesioner yang membeli tiket penerbangan atau membeli
paket

perjalanan

lewat

agen

perjalanan.

Sebuah

kuesioner

yang

dirancang dengan baik dapat mengumpulkan data dalam empat bidang
utama kebutuhan produk, demografik, kompetensi dan pengaruh media.
Ada banyak dasar-dasar yang berbeda yang dapat digunakan bagi
penentuan pasar sasaran. Sebagian besar dari dasar-dasar ini dapat
digolongkan menjadi tiga kategori yaitu:
1. Dasar-dasar Geografis
Manajemen biasanya harus memangsa pasar-pasar sepanjang
perbatasan-perbatasan daerah. Walaupun hambatan-hambatan ekonomi
dan politik telah disingkirkan antara bangsa-bangsa dalam masyrakat.
Dalam acuan-acuan konsumsi bagi makanan, umpamanya, terdapat
variasi-variasi luas di antara negara-negara, dan banyak pengusaha
makanan harus memperlakukan masing-masing negara sebagai pasarpasar yang tersendiri.
Di dalam berbagai wilayah suatu negara sering ditemukan variasivariasi yang mencukupi dalam acuan konsumsi untuk membenarkan
diadakannya penentuan pasar geografis. Variasi ini mungkin disebabkan
warisan budaya atau topografi yang berbeda-beda, dan mempunyai
implikasi-implikasi penting bagi pemasar beberapa produk. Pengusahapengusaha produk rumah misalnya mendapati bahwa pilihan-pilihan gaya
konsumen banyak berbeda diantara wilayah geografis Amerika serikat.
Konsumen dari wilayah selatan memperlihatkan suatu pilihan yang jauh
lebih kuat bagi perabot rumah bergaya tradisional dari pada konsumen
dari wilayah barat tengah. Demikian juga, banyak konsumen dari wilayah
barat jauh memiliki pilihan kuat yang nyata bagi gaya perabot rumah
yang bepadu dengan pengaruh-pengaruh ketimuran. Contoh-contoh lain
dari pilihan-pilihan wilayah yang tersendiri dijumpai dalam makanan,
pakaian, penutup lantai, cat, dan perumahan. Perbedaan-perbedaan iklim
antara wilayah-wilayah dapat pula mempunyai dampak pemasaran yang
penting. Pabrik-pabrik pakaian luar menjual jas-jas yang lebih berat di
wilayah-wilayah timur laut dan barat tengah dari pada wilayah-wilayah
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tenggara dan barat daya, dan lebih banyak baju hujan di wilayah barat
laut pasifik.
2. Dasar-dasar Demografis
Faktor-faktor demografis merupakan dasar-dasar yang paling
sering digunakan bagi pemangsaan pasar, pertama karena mudah diukur
dan

kedua

karena

dipandang

sebagai

teristimewa

penting

dalam

membeda-bedakan pasar. Faktor-faktor demografis meliputi penghasilan,
usia, pendidikan, tahapan dalam siklus kehidupan, golongan sosial, jenis
kelamin, pekerjaan, agama dan ras. Masing-masing dapat bermanfaat
bagi penentuan pasar sasaran produk-produk tertentu.
Pengahasilan adalah sumber pokok dari daya beli konsumen,
penentuan

pasar

sasaran

yang

semata-mata

didasarkan

pada

penghasilan digunakan dengan luas. Penghasilan seorang individu, dalam
kebanyakan hal membatasi bukan saja berapa yang dapat dia beli tapi
juga apa yang dibeli. Orang yang berpernghasilan rendah, umpamanya
sering sudah sedemikian terdesaknya untuk membayar harga makanan,
pakaian dan perumahan sehingga dia tidak sanggup untuk membeli
karcis untuk suatu pertandingan sepak bola dan hanya memuaskan diri
dengan menonton televisi di rumah.
Penentuan pasar atas dasar usia calon-calon pembeli adalah
penting bagi banyak produk terutama yang dirancang sendiri bagi pasar
sasaran tertentu. Sebagai contohnya, beberapa merk dimaksudkan untuk
memenuhi selera anak-anak sedang merek lain dimaksudkan agar
menarik bagi konsumen-konsumen dalam cakupan usia yang lebih luas.
Pakaian adalah suatu produk lain yang mendapat faedah dari penentuan
pasar

berdasarkan

usia

karena

bermacam-macam

kelompok

usia

mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan pilihan-pilihan yang berbeda-beda
akan pakaian. Tidak semua kelompok usia merupakan pasar-pasar yang
sama baiknya bagi segala jenis barang. Hal ini disebabkan baik antara
adanya korelasi antara usia dan penghasilan maupun oleh adanya
variasi-variasi dalam kebutuhan pada berbagai usia.
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Beberapa pasar dapat dipangsa secara efektif berdasarkan tingkat
pendidikan. Sebagian besar dari majalah-majalah diarahkan kepada
suatu kelompok konsumen dengan tingkat pendidikan umum yang
khusus.
Penentuan pasar berdasarkan tahapan dalam siklus kehidupan
keluarga menambahkan dimensi lain kepada usia sebagai suatu dasar
bagi

pemangsaan.

berbeda-beda

Pengeluara-pengeluaran

dengan

tahapan

siklus

untuk

produk

pilihan,

kehidupan.

Sebagai

contoh,

keluarga dengan anak-anak kecil biasanya menjadi pelanggan yang amat
baik bagi alat-alat penghemat tenaga, dan keluarga dengan gadis remaja
membelanjakan relatif lebih banyak untuk pakaian wanita dan gadis.
Dasar-dasar Demografis lain bagi penentuan pasar juga dikenal.
Jenis

kelamin

sudah

jelas

merupakan

suatu

dasar

penting

bagi

penentuan pasar sasaran tertentu. Perbedaan-perbedaan jasmaniah
membutuhkan variasi-variasi dalam rancangan serta gaya pakaian, tapi
perbedaan-perbedaan

kultural

lebih

banyak

mempengaruhi

gaya,

pakaian, kosmetik, dan banyak produk lain dari pada perbedaanperbedaan

jasmaniah.

Namun

demikian,

dengan

berkembangnya

emansipasi wanita, jumlah dasar-dasar kultural bagi penentuan pasar
sebagian berkurang.
Golongan sosial telah dipandang sebagai suatu dasar penting bagi
penentuan pasar sasaran, tapi penggunaannya telah dibatasi dengan dua
alasan yaitu, sulit diukur dan sering kali berkorelasi amat tinggi dengan
penghasilan yang amat mudah diukur.
Pekerjaan adalah penting bagi produk-produk yang dikonsumsi
dalam cara-cara yang bertalian dengan pekerjaan. Pembelian alat-alat
atau perlengkapan untuk kerja dan baju seragam atau pakaian khusus
merupakan kasus-kasus yang diperbincangkan.
Agama adalah suatu dasar penentuan pasar sasaran yang sangat
penting di daerah-daerah terbatas tertentu. Kebutuhan-kebutuhan akan
makanan-makanan khusus, seperti makanan kosher bagi kaum Yahudi,
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dan larangan-larangan seperti arak bagi kaum muslimin, berpengaruh
atas penstrukturan suatu pasar.
Beberapa tahun lalu, timbul perhatian besar terhadap potensi ras
(terutama yang berkulit hitam) sebagai suatu dasar bagi pemangsaan
pasar tapi penelitian telah menunjukkan bahwa, kecuali karna beberapa
perbedaan fisik nyata yang dicerminkan dalam keanekaragaman produk
yang ditemukan dalam kosmetik dan produk-produk pemeliharaan
rambut, tidak banyak pangsa yang ditentukan berdasarkan ras. Banyak
perbedaan lebih baik diterangkan berdasarkan penghasilan meskipun
beberapa pilihan-pilihan makanan.
3. Dasar-dasar Psikografis
Seringkali terasa perlu menentukan pasar sasaran berdasarkan
bagaimana orang bertingkah laku dari pada dimana mereka tinggal, atau
apa pekerjaan mereka. Dasar-dasar psikografis ini seringkali sulit diukur,
namun mereka menawarkan bantuan yang potensial berupa penyediaan
suatu

dasar

yang

lebih

relevan

pada

manajemen

untuk

melihat

perbedaan antara pasar sasaran yang satu dengan pasar sasaran yang
lain.
Kepribadian mempengaruhi pemakaian banyak barang, terutama
yang dipakai secara terang-terangan. Kepribadian yang agresif mungkin
saja akan tercermin dalam pemilihan pakaian, perabot, dan mobil yang
menyolok misalnya. Pilihan-pilihan seringkali demikian berbeda-bedanya
sehingga tidak mungkin untuk melayani semua jenis-jenis kepribadian
dengan produk atau merk yang sama. Pengenalan jenis-jenis kepribadian
yang penting dapat membantu manajemen mengarahkan produknya
kepada pasar sasaran yang mendatangkan laba.
Gaya hidup adalah suatu dasar penentuan pasar sasaran yang
penting. Para pengembara, orang-orang yang betah tinggal di rumah,
aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan politik, kesemuanya mempunyai
gaya hidup yang berlainan. Gaya hidup-gaya hidup ini mempengaruhi
alokasi penghasilan di sepanjang kategori konsumsi maupun diantara
jenis-jenis dan merk. Si

pengembara memakai pakaian yang berbeda,
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membeli perlengkapan rekreasi yang berbeda, dan bahkan makan
dengan cara yang berbeda. Pengembara membeli speed boat sedangkan
orang yang betah tinggal di rumah membeli kendaraan bermotor.
Tahap

persiapan

untuk

membeli

suatu

produk

tertentu

mempengaruhi rancangan dari banyak kampanye pemasaran. Ketika
komputer tangan elektronik pertama kali dimasukkan ke pasar, sedikit
sekali konsumen yang ada pada tahap kesiapan untuk membeli. Mulamula mereka harus diajari tentang keuntungan membawa komputer di
dalam saku. Dewasa ini suatu pangsa besar dari pasar sudah terjual
berdasarkan ide dasar produk tersebut. Oleh sebab itu, jika suatu produk
baru sudah ditingkatkan mutunya secara berarti dimasukkan ke pasar
kampanye pemasarannya dapat ditunjukan kepada orang-orang yang
ada dalam tahap kesiapan yang tinggi untuk membeli. Jika produk
bersangkutan

pada

pokoknya

belum

diubah,

kampanye

harus

menekankan pada peningkatan kesiapan pangsa-pangsa pasar yang
sekarang belum siap membeli.
Stategi Pemantapan Pasar Sasaran
Sejumlah

strategi

dapat

membantu

memandu

pilihan

pasar

sasaran manajer. Tiga straegi yang paling sering digunakan adalah
pasar massal (mass market), ceruk pasar (niche-market), dan
pasar pertumbuhan (growth-market).
1. Strategi Pasar Massal.
Strategi ini dijalankan melalui dua tahap. Pertama, mengabaikan
semua perbedaan segmen dan mendesain program pemasaran dan
produk tunggal yang akan menarik sejumlah besar konsumen. Kedua,
adalah merancang produk dan prograam pemasaran terpisah untuk
segmen-segmen yang berbeda. Ini sering disebut pemasaran serba
aneka.
2. Strategi Ceruk Pasar.
Strategi ini melayani satu atau lebih segmen yang terdiri atas
sejumlah pelanggan yang mencari manfaat yang sangat khusus dari
produk dan jasa. Strategi ini dirancang untk mencegah persaingan
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langsung

dengan

perusahaan-perusahaan

besar

yang

sedang

memburu segmen yang lebih besar.
3. Strategi Pasar Pertumbuhan.
Strategi ini disukai para pesaing yang lebih kecil untuk mencegah
konfrontasi langsung dengan perusahaan-perusahaan besar sambil
membangun jumlah penjualan dan pangsa untuk masa depan.

4.3.4. Menganalisis Dan Memprioritaskan Pasar Sasaran Potensial.
Satu kerangka analitis yang dapat dimanfaatkan manager untuk
tujuan perbandingan potensi pasar sasaran di masa depan adalah
matriks

daya

tarik

attractiveness/bussiness).
menggunakan

pasar/posisi

Pada

model-model

tingkat

untuk

bisnis

korporasi,

(market

para

mengalokasikan

manajer

sumber

daya

antarbisnis, atau pada tingkat unit bisnis menentukan sumber daya
diantara produk pasar.
Tahap-tahap

dalam

mengembangkan

matriks

daya

tarik

pasar/posisi bisnis untuk menganalis pasar sasaran adalah sebagai
berikut:
Tahap 1. Pemilihan daya tarik pasar dan faktor-faktor kekuatan bisnis.
Evaluasi
kompetitif

daya

tarik

pasar

sekarang

atau

tertentu
posisi

dan

evaluasi

kompetitif

posisi

potensial

perusahaan didalamnya secara alami membangun analisis
peluang.

Para

manajer

dapat

menilai

kedua

dimensi

berdasarkan informasi yang diperoleh dari analisis lingkungan,
segmen konsumen, situasi persaingan, dan estimasi potensi
pasar.
Tahap 2. Memberi bobot setiap daya tarik dan faktor kekuatan bisnis
Bobot angka dicantumkan ke setiap faktor untuk mengindikasi
tingkat kepentingan relatifnya. Sebagai contoh, manajer-
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manajer perusahaan makanan raksasa memberikan bobot
yang cukup potensial.
Tahap 3-4. Memeringkat setiap segmen berdasarkan daya tarik pasar
dan kekuatan perusahaan.
Tahap ini mensyaratkan bahwa setiap segmen pasar dinilai
berdasarkan daya tariknya dan kekuatan perusahaan. Dalam
kasus perusahaan yang memproduksi makanan kemasan,
pasarnya memiliki nilai daya tarik dan nilai kekuatan bisnis.
Atas dasar yang kuat ini, manajemen menganggap posisi
kompetitifnya sangat kuat, untuk itu manajemen seharusnya
mempertimbangkan untuk melakukan investasi demi meraih,
atau mempertahankan posisi yang kuat atau pasar sasaran
yang tinggi.
Tahap 5. Memproyeksikan posisi masa depan pasar
Meramalkan masa depan pasar jauh lebih sulit dibanding
menilai

kondisi

sekarang.

Para

manajer

seharusnya

menentukan terlebih dahulu bagaimana daya tarik pasar
biasanya berubah selama 3 atau 5 tahun mendatang. Titik
awal

untuk

penilaian

ini

adalah

analisis

produk

pasar,

termasuk pertimbangan atas pergeseran dalam kebutuhan
dan perilaku pelanggan , masuk atau keluarnya pesaing, dan
perubahan-perubahan dalam strategi mereka. Para manajer
juga harus mengarahkan beberapa isu yang lebih luas, seperti
perubahan-perubahan dalam produk atau teknologi proses,
pergeseran dalam iklim ekonomi, dampak trend sosial atau
politik, dan pergeseran dalam kekuatan tawar-menawar atau
integrasi vertikal pelanggan.
Tahap 6. Mengevaluasi implikasi untuk memilih pasar sasaran dan
mengalokasikan sumber daya. Para manajer seharusnya
hanya

mempertimbangkan

sebuah

pasar

untuk

menjadi

sasaran yang dInginkan jika sangat positif pada paling tidak
satu atau dua dimensi daya tarik pasar dan posisi kompetitif
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potensial dan setidaknya cukup positif pada dimensi yang lain.
Matriks daya tarik pasar / posisi bisnis menawarkan panduan
umum bagi tujuan strategis dan pengalokasian sumber daya
untuk

segmen-segmen

menyarankan

yang

saat

segmen-segmen

baru

ini

ditargetkan

mana

yang

dan
perlu

dimasuki. Keyakinan umum dari matriks ini adalah bahwa
para manajer seharusnya memusatkan sumber daya pada
pasar-pasar

yang

menarik

dimana

bisnis

dengan

aman

diposisikan, menggunakannya untuk meningkatkan posisi
kompetitif yang lemah dalam pasar yang menarik, dan keluar
dari pasar yang tidak menarik dimana perusahaan tidak
menikmati keunggulan kompetitif.

4.4 Meramalkan Pasar.
Peramalan

merupakan

Studi

terhadap

data

historis

untuk

menemukan hubungan kcenderungan dan pola yang sistematis. Misalnya
untuk sampai kepada keputusan membangun pabrik baru, dibutuhkan
peramalan berupa permintan produk dimasa yang akan datang, inovasi
teknologi, biya, harga, kondisi persaingan, tenaga kerja dsb.
Dalam dunia bisnis hasil peramalanmampu memberikan gambaran
tentang masa depan perusahaan yang memungkinkan manajemen
membuat

perencanaan,

menciptakan

peluang

bisnis

maupun

pola

investasi mereka.
Makridakis mengidentifikasi 3 sumber utama ketidakakuratan
peramalan dunia bisnis yakni :
1. Kesalahan dalam identifikasi pola dan hubungan
2. Pola yang tidak tepat dan hubungan yang tidak pasti
3. Perubahan pola atau hubungan
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Salah satu aspek yang paling sering disalahfahami dalam peramlan
adalah ketidakpastian, karena dalam prakteknya hasil peramalan
tidak pernahsecara mutlak tepat kecuali kebetulan. Karena akurasi
hsil akan sangat bergantung pada metode/tehnik peramalan yang
dipakai. Berikut beberapa karakteristik metode peramalan

Karakteritik Metode Peramalan
METODE

DATA YANG
DIBUTUHKAN

BIAYA

HORIZON
PERAMALAN

APLIKASI

Hasil survai

Mahal

Jangka panjang

Korelasi antar
beberapa
kejadian
Data beberapa
periode pada
situasi yang
sama

Mahal

Jangka panjang

Peramalan
teknologi
Peramalan
teknologi

Mahal

Jangka panjang
dan menengah

Kondisi
ekonomi

Model kuantitatif
1). metode kausal
a. regresi

Data histories

Sedang

Peramalan

b. ekonometrik

Data histories

Sedang,
mahal

Jangka
menengah
permintaan
Jangka panjang
dan menengah

N Observasi
paling akhir
bergerak
Konstanta
penghalusan,
nilai yang
dihaluskan
sebelumnya dan
observasi paling
akhir

Sangat
murah

Jangka pendek

Peramalan
permintaan

Sangat
murah

Jangka pendek

Peramalan
permintaan

Model kualitatif
1. teknik delphin
2. analisis dampak
silang
3. analogi histories

2). Model runtun
waktu
a. rata-rata
b. penghalusan
eksponsial

Kondisi
ekonomi

Kelebihan Dan Kekurangan Metode Kuantitatif Versus Metode Kualitatif
Untuk Peramalan
PERTIMBANGAN
Pilihan metode atau
yang dipergunakan

METODE KUANTITATIF
Metode atau model tidak
dapat dipilih atas dasar
statistic semata-mata.

METODE KUALITATIF
Pilihan metode atau
model berpengaruh
besar terhadap ramalan,
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Kemampuan
memprediksi
perubahan dalam pola
atau hubungan yang
ada

Perubahan di masa
mendatang tidak dapat
diprediksi

Pemamfaatan infomasi
atau data yang tersedia

Tidak semua informasi
dalam data dipergunakan

Adaptasi atau
penyesuaian ramalan
setelah perubahan
diidentifikadi.
Unsure obyektifitas
dalam ramalan

Modifikasi ramalan
tergantung metode
tertentu yang
depergunakan
Obyektifitas diperoleh atas
dasar beberapa criteria
(misalnya meminumkan
mean squared error/ MSE)
yang harus ditentukan
berdasarkan judgment.
Sering kali di luar
perkiraan sebagian besar
metode kuantitatif yang
ada
Ramalan tetap konsisten,
baik itu saat
diperguanakan pertama
kali atau pada saat lainnya

Penetuan
ketidakpastian masa
mendatang
Kebutuhan akan
pengulangan ramalan

Biaya metode yang
dipergunakan

Dewasa ini relative mudah

tetapi membutuhkan
penilaian manusia untuk
memilihnya.
Perubahan di masa
mendatang dapat
diprediksi, tetapi dapat
pula diabaikan, atau
bahkan orang terlalu
melebih lebihkan
Keterangan dari orang
dalam, dapat
dipergunakan tetapi
orang sering kali bersifat
selektif, membias dan
tidak konsisten dalam
menggunakan informasi
tersebut.
Dapat mengevaluaisi
pengaruh perubahan dan
memodifikasi ramalan
Ramalan sangat
dipengaruhi
pertimbangan politik,
pribadi dan perasaan
optimis/pesimis yang
tidak pada tempatnya.
Sebagian besar di luar
perkiraan sebagai
akibatoptimis yang
berlebihan
Orang biasanya
gampang bosan dengan
situasi pengulangan
ramalan, dehingga
ramalannya tidak
konsisten.
Relative mahal.
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BAB V
ASPEK PEMASARAN
5.1. Pengertian Pemasaran
Pemasaran (Marketing) : Adalah suatu aktivitas untuk memenuhi
kebutuhan dan keinginan yang ada melalui penciptaan proses pertukaran
yang saling menguntungkan. Aktivitas pemasaran tersebut antara lain
perencanaan produk, kebijakan harga, melakukan promosi, distribusi,
penjualan, pelayanan, membuat strategi pemasaran, riset pemasaran,
sistem

informasi

pemasaran

dan

lain-lain

yang

terkait

dengan

pemasaran.

Kepuasan semua pihak
(Stakeholders
Satisfaction)

Penyerahan Barang dan
Jasa
(Goods and Services)

Kebutuhan dan
Keinginan
(needs
and wants)

Transaksi
Pertukaran
(Transaction &
Exchange)

Permintaan
(demands)

Usaha-usaha
Memenuhi kebutuhan

Dan keinginan
(Marketing
Activities)

GAMBAR 5.1. PROSES PEMASARAN
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Pemasaran

dimulai

dengan

adanya

kebutuhan

dan

keinginan,

kemudian adanya permintaan, munculnya usaha-usaha untuk memenuhi
kebutuhan dan keinginan, terjadi transaksi dan pertukaran, semuanya
harus berakhir dengan saling menguntungkan kepuasan semua pihak.
3 tahapan dalam praktek

pemasaran :

1. Pemasaran Swadaya (Entrepreneurial marketing) :
Ketika perusahaan masih kecil dan baru berdiri, dimana jumlah
produk yang dijual tidak begitu banyak dan pengusaha baru belajar,
maka pemasaran dilakukan dari individu ke individu, dari pintu ke
pintu, dari toko ke toko, serta memasarkan sendiri-sendiri.
2. Pemasaran Terformulasi (Formulated marketing) :
Selanjutnya, setelah perusahaan semakin sukses dan berkembang,
diperlukan

pemasaran

yang

terformulasikan.

Ada

departemen

pemasaran, pemasangan iklan, sales force, marketing research dll.
3. Pemasaran Total (Intrepreneurial marketing) :
Muncul

kesulitan

dalam

memformulasikan

pemasaran,

mencari

laporan riset pemasaran, mencoba hubungan baik dengan dealer dan
pesan-pesan

iklan.

Perusahaan

kehabisan

kreativitas,

dan

berkeinginan bergrilya seperti dulu lagi. Manajer produk dan merek
perlu keluar dari kantor dan mulai hidup dengan pelanggan dan
menunjukkan cara baru menambah nilai dalam hidup pelanggannya.

5.2. Marketing Mix
Dasar

konsep

marketing

adalah

marketing

strategis,

yang

merupakan kombinasi dari variabel-variabel yang dapat dikontrol oleh
organisasi/

perusahaan. Marketing mix adalah perpaduan dari variabel-

variabel interen

yang dapat dikontrol, dimobilisasi untuk mencapai

pasar sasaran (segmen) tertentu.
Unsur-unsur yang terdapat dalam Marketing Mix menurut Smith
(1993) dan Kotler (1997), adalah:
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Product

(Produk/Jasa)

:

meliputi

unsur-unsur

jenis-jenis

produk, kualitas, desain, features (fasilitas dan kegunaannya),
brand-name,

kemasan,

ukuran,

pelayanan,

garansi,

dan

penggantian jika terjadi kerusakan;



Price (Harga), meliputi unsur-unsur daftar harga, potongan,
bonus, jangka waktu pembayaran, aturan kredit.

Harga

biasanya digunakan oleh konsumen/pelanggan sebagai indikator
kualitas. Artinya kalau harganya mahal seharusnya kualitasnya
baik, dan sebaliknya, kalau harganya murah, maka produk/jasa
yang dibeli biasanya kualitasnya tidak baik;



Promotion/Communication (Promosi/Komunikasi), didalamnya
termasuk promosi
hubungan

penjualan, periklanan, tenaga penjualan,

masyarakat

(public

relation),

direct

pembentukan Customer Data base, Dialog, dan

marketing,
Provision of

Customer Service;



Place

(Tempat)

meliputi

unsur-unsur

saluran

distribusi,

cakupan (coverage), lokasi, pergudangan, transportasi;



People (Pimpinan dan Staf, Pelanggan, Pesaing): Personal
Characteristic of the marketing manager and staff; ·Political
Power (kekuatan politik), seperti suara/pendapat/pernyataan
para elit politik dalam upaya menggalang kekuatan atau dalam
menanggapi suatu masalah dapat mempengaruhi antara lain:
opini massa, ondisi/sentimen pasar (melonjaknya harga-harga,
melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
merosotnya harga saham, menurunnya minat

investor untuk

menanamkan modalnya di Indonesia, kecemasan dunia usaha),
Keamanan, Rasa Aman, Kepastian Usaha, dan Stabilisasi.
Untuk menghasilkan suatu strategi marketing yang baik semua
unsur-unsur marketing mix ini harus diperhatikan dan dikembangkan
secara seimbang. Konsep-konsep dan teori-teori, yang dapat berbentuk
general statement

(asumsi yang berlaku umum) atau postulat, yang
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terdapat dalam text-book asing

atau pemikiran para ahli dari luar

Indonesia yang berkaitan dengan konsep dan

teori manajemen

marketing mix perlu disesuaikan dengan asumsi-asumsi yang

berlaku

khusus

dengan

di

Indonesia.

menggunakan

Penyesuaian

situasional

memperhatikan antara lain

atau

ini

dapat

contingency

dilakukan

approach,

misalnya

hal-hal berikut: 1) Situasi pasar, seperti :

unfair-competition (monopoli); 2) Praktik bisnis, seperti Unfair business
practices

(meniru,

berbohong

atau

melebih-lebihkan

dalam

usaha

promosi) yang dapat menimbulkan gap (kesenjangan) antara expected
value (harapan) dan perceived value (prestasi yang sesungguhnya) dari
produk/jasa yang ditawarkan; dan 3)

communication Channels yang

berkembang.
5.3. Kepuasan Pelanggan
Kepuasan pelanggan bukanlah konsep yang baru. Di awal abad 20,
sudah

banyak

praktisi

bisnis

diseluruh

dunia,

memahami

bahwa

kepuasan pelanggan adalah hal yang penting. Logika sederhana dari para
pelaku bisnis adalah bahwa apabila pelanggannya puas, pastilah akan
terjadi sesuatu yang lebih baik untuk bisnis mereka di masa mendatang.
Menurut Irawan (2004) menyatakan seorang pelanggan yang puas
adalah pelanggan yang merasa mendapatkan value dari pemasok,
produsen atau penyedia jasa. Value ini bisa berasal dari produk,
pelayanan, system atau sesuatu yang bersifat emosi. Kalau pelanggan
ingin

suatu

produk

yang

berkualitas

maka

kepuasan

terjadi

jika

pelanggan mendapatkan produk yang berkualitas. Kalau value dari
pelanggan adalah kenyamanan maka kepuasan terjadi jika pelanggan
merasa benar2 nyaman. Kalu value dari pelanggan adalah harga yang
murah, maka pelanggan akan puas kalau mereka mendapatkan harga
yang kompetitif dari produsen.
Nilai yang diterima oleh pelanggan (customer delivered value)
adalah perbedaan antara nilai total pelanggan (total customer value)
dengan total biaya pelanggan (total customer cost). Total nilai
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pelanggan adalah sejumlah manfaat yang diharap pelanggan dari
barang/jasa yang dibeli. Sedangkan total biaya pelanggan adalah
sejumlah

biaya

yang

harus

dikeluarkan

oleh

pelanggan

untuk

mendapatkan barang/jasa yang diinginkan.
Apabila konsumen membeli suatu produk/jasa, sesungguhnya
konsumen

tidak

hanya

mengeluarkan

biaya

berupa

uang

harga

produk/jasa tersebut, tetapi konsumen juga mengeluarkan biaya berupa
waktu, tenaga, pikiran, transport dan lain-lain. Demikian juga pada saat
konsumen menerima produk/jasa yang bersangkutan, sebenarnya juga
menerima manfaat lainnya seperti pelayanan, citra, dan lain-lain.
Skema Nilai – Biaya Pelanggan, tampak seperti gambar di bawah ini :
Total Nilai Pelanggan
(Total Customer Value)

Total Biaya Pelanggan
(Total Customer Cost)

1. Product Value (Nilai
Produk)
2. Service Value (Nilai
Pelayanan)
3. Personnel Value (Nilai
Citra)
4. Image Value (Nilai
Karyawan)

Biaya Keuangan
(Monetary Cost)
Biaya Waktu (Time Cost)
Biaya Energi (Energy
Cost)
Biaya Batin/Pikiran
(Psychic Cost)

Perbandingan antara total customer value (TCV) dengan total
customer cost (TCC), merupakan customer delivered value (CDV).
Apabila CTV lebih besar dibanding TCC, maka pelanggan merasa
diuntungkan atau puas. Sebaliknya apabila TCC lebih besar dibanding
TCV, maka pelanggan merasa dirugikan atau tidak puas.
TCV > TCC = Pelanggan merasa diuntungkan/puas
TCV < TCC = Pelanggan merasa dirugikan/tidak puas
Apabila TCV diselisihkan dengan TCC, hasil inilah yang sebenarnya
disebut CDV. Jika CDV positif, ini berarti pelanggan diuntungkan/puas,
dan

sebaliknya

bila

CDV

negatif,

maka

pelanggan

merasa

dirugikan/kurang puas.
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Pelanggan yang puas adalah pelanggan yang akan berbagi
kepuasan dengan produsen atau penyedia jasa. Bahkan, pelanggan yang
puas akan berbagi pengalaman dengan pelanggan lain. Bahkan menurut
sebuah research, pelanggan yang puas akan berbagi pengalaman dengan
3-5 orang kawan2nya. Tetapi jika mereka tidak puas maka mereka akan
bercerita kepada 10-15 orang lainnya. Oleh karena itu penting sekali arti
dari

kepuasan

pelanggan

untuk

referensi

bagi

perusahaan

yang

bersangkutan.
5.3.1.Faktor-faktor pendorong kepuasan pelanggan
menurut Handi (2004) Berdasarkan studi literature ada lima driver utama
kepuasan pelanggan.
Driver pertama adalah kualitas produk. Pelanggan puas kalau setelah
membeli dan menggunakan produk tersebut, ternyata kualitas produknya
baik. Kualitas produk ini adalah dimensi yang global dan paling tidak ada
6 elemen dari kualitas produk, yaitu performance, durability, feature,
reliability, consistency, dan design.
Pelanggan akan puas terhadap televisi yang dibeli apabila menghasilkan
gambar dan suara yang baik, awet atau tidak cepat rusak, memiliki
banyak

fasilitas,

tidak

ada

gangguan,

dan

desainnya

menawan.

Pelanggan puas dengan motor yang dibeli apabila mesinnya dapat
dihandalkan, akselerasinya baik, tidak ada cacat, awet, dan lain-lain.
Driver yang kedua adalah harga, Untuk pelanggan yang sensitive,
biasanya harga murak adalah sumber kepuasan yang penting karena
mereka akan mendapatkan value for money yang tinggi. Komponen
harga ini relatif tidak penting bagi mereka yang tidak sensitive terhadap
harga. Untuk industri ritel, komponen harga ini sungguh penting dan
kontribusinya terhadap kepuasan relatif besar.
Kualitas

produk

dan

harga

seringkali

tidak

mampu

menciptakan

keunggulan bersaing dalam hal kepuasan pelanggan. Kedua askpek ini
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relatif mudah ditiru. Dengan teknologi yang hampir standar, setiap
perusahaan

biasanya

mempunyai

kemampuan

untuk

menciptakan

kualitas produk yang hampir sama dengan pesaing. Oleh karena itu,
banyak perusahaan yang lebih mengandalkan driver ketiga, yaitu
service quality.
Service quality sangat bergantung pada tiga hal, yaitu system, teknologi
dan manusia. Faktor manusia ini memegang kontribusi sekitar 70%.
Tidak mengherankan, kepuasan terhadap kualitas pelayanan biasanya
sulit ditiru. Pembentukan attitude dan perilaku yang seiring dengan
keinginan

perusahaan

menciptakan,

bukanlah

pekerjaan

mudah.

Pembenahan harus dilakukan mulai dari proses rekruitmen, training,
budaya kerja dan hasilnya baru terlihat setelah 3 tahun.
Sama seperti kualitas produk, maka kualitas pelayanan juga merupakan
driver yang mempunyai banyak dimensi. Salah satu konsep service
quality yang popular adalah ServQual. Berdasarkan konsep ini, service
quality diyakini mempunyai lima dimensi yaitu reliability, responsiveness,
assurance, empathy dan tangible.
Untuk beberapa produk yang berhubungan dengan gaya hidup, seperti
mobil, kosmetik, pakaian, driver kepuasan pelanggan yang keempat,
yaitu Emotional Factor relatif penting. Kepuasan pelanggan dapat
timbul pada saat mengendarai mobil yang memiliki brand image yang
baik. Banyak jam tangan yang berharga Rp 200 juta mempunyai kualitas
produk yang sama baiknya dengan yang berhari Rp 20 juta. Walau
demikian, pelanggan yang menggunakan jam tangan seharga Tp. 10 juta
bisa lebih puas karena emotional value yang diberikan oleh brand dari
produk tersebut. Rasa bangga, rasa percaya diri, symbol sukses, bagian
dari kelompok orang penting dan sebagainya adalah contoh-contoh
emotional value yang mendasari kepuasan pelanggan.
Driver kelima adalah berhubungan dengan biaya dan kemudahan untuk
mendapat produk atau jasa tersebut. Pelanggan akan semakin puas
apabila relatif mudah, nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk
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atau pelayanan. Banyak nasabah mungkin tidak puas dengan pelayanan
di cabang-cabang BCA karena seringkali antrian yang panjang. Tetapi,
tingkat kepuasan terhadap BCA secara keseluruhan relatif tinggi karena
persepsi terhadap total value yang diberikan BCA relatif lebih tinggi
dibandingkan dengan pelayanan bank-bank pesaing. Customer value ini
banyak didukung oleh jumlah ATM-nya yang sangat banyak. Produk
tabungan BCA mungkin tidak terlalu istimewa bagi sebagian nasabahnya
dan bahkan suku bunganya relatif rendah, tetapi jumlah nasabah
tabungannya masih besar karena driver yang kelima ini.
Dengan

mengetahui

perusahaan

untuk

kelima driver
merancang

ini,

strategi

tentulah
dan

tidak

program

cukup

bagi

peningkatan

kepuasan pelanggan. Langkah berikutanya, adalah mengetahui berapa
bobot masing-masing driver dalam

menciptakan kepuasan pelanggan.

Ada beberapa industri di mana factor harga sangat penting, seperti
industri yang bersifat komoditas. Produk-produk seperti Koran, tabloid
dan media cetak, kualitas produk sangatlah dominan. Apabila bicara
industri hotel, rumah sakit atau perbankan, maka kualitas pelayanan
tentulah sangat dominan.
Kontribusi driver ini juga dapat berubah dari waktu ke waktu untuk suatu
industri. Pada saat krisis, suku bunga adalah komponen penting dalam
mempengaruhi kepuasan. Saat ekonomi membaik dan tingkat suku
bunga hampir sama untuk semua bank, maka komponen kualitas
pelayanan menjadi driver kepuasan pelanggan yang paling penting.
Besarnya bobot setiap driver ini, relatif mudah diketahui dengan
melakukan survei pasar. Dalam survei, pelanggan dapat ditanyakan
secara langsung mengenai kepuasan mereka dan tingkat kepentingan
dari masing-masing driver tersebut dalam mempengaruhi kepuasan
mereka setelah menggunakan produk atau jasa.
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5.3.2. Alat-Alat Deteksi Dan Mengukur Kepuasan Pelanggan
1.

Sistem Saran Dan Komplin (Complaint and suggestion system)

Dengan

cara

menyediakan

kotak

saran,

komunikasi

dua

arah,

menyiapkan petugas seperti customer care atau customer complaint, hot
line service, pelayanan 24 jam, telpon bebas pulsa, web dan e-mail
untuk usul saran konsumen.
2.

Survey Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction Surveys)

Dengan cara melakukan survey ke lapangan, menyebarkan daftar
pertanyaan, angket, kuisioner, wawancara langsung, telephone call, dan
lain-lain.
3.

Belanja Hantu (Ghost Shopping)

Perusahaan dapat mengirim orang untuk berbelanja ke perusahaan
saingan, untuk mencari kekuatan dan kelemahan produk dan pesaing.
Perusahaan juga dapat pura-pura sebagai pembeli misterius dan
berbelanja pada perusahaan sendiri untuk mengetahui bagaimana para
karyawannya

melayani

pembeli,

menerima

telpon

pelanggan,

menyelesaikan komplin dan keluhan lain dari para pembeli.
4.

Analisis Kehilangan Pelanggan (Lost Customer Analysis)

Perusahaan akan menghubungi pembeli yang berhenti berlangganan
atau pelanggan yang pindah ke pesaing. Perusahaan akan menanyakan
dan mencari tahu sebab-sebab mereka berhenti membeli dan pindah ke
penjual lain. Dengan demikian perusahaan akan dapat memperbaiki
kesalahannya dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen.

Memperoleh tindakan
Hukum di depan umum
Melawan hukum

Terjadi
Ketidakpuasan

Mengeluh didepan
Umum pada
Perwakilan Pemerintah

Secara pribadi
Mengeluh pada
Bisnis tersebut

Secara pribadi
Mencari ganti rugi
Dari bisnis tersebut

Berhenti membeli
Barang atau jasa

Memperingatkan
Kawan-kawannya
mengenai
Barang atu jasa tersebut

Tidak melakukan
Tindakan apapun

74

5.2. Pilihan konsumen untuk berurusan dengan ketidakpuasan
atas barang dan jasa.

5.4.

Loyalitas Pelanggan
Banyak perusahaan telah melakukan investasi besar-besaran

untuk mengerti siapa pelanggan mereka sebenarnya dan langkahlangkah apa yang perlu diterapkan untuk mempengaruhi pelanggan
tersebut sehingga mereka tetap setia dan bahkan kontribusi yang
diberikan ke perusahaan semakin bertambah besar. Tetapi untuk
meningkatkan

loyalitas

pelanggan,

perusahaan

tidak

hanya

perlu

memperhatikan faktor-faktor seperti kepuasan dan jumlah pelanggan
yang defect saja, tetapi juga perlu memperhatikan kelakuan dan
kebutuhan pelanggan yang selalu berubah-ubah. Melalui pendekatan ini
diharapkan perusahaan dapat menekan jumlah pelanggan yang defect
sampai 30 persen.
Secara umum, ada tiga jenis kelakuan pelanggan yang mendasar yaitu
emotive, inertial, dan deliberative. Pelanggan emotive biasanya dapat
dikatakan fanatik terhadap suatu produk tertentu. Misalnya penggemar
coca cola, walaupun ada produk lain yang serupa tetapi mereka tetap
memilih coca cola.
Pelanggan inertial biasanya dapat berpindah ke produk lain karena
ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi misalnya kenaikan harga,
pelayanan yang kurang baik atau perubahan gaya hidup. Contohnya
produk utilities dan asuransi jiwa. Sedangkan untuk jenis pelanggan
deliberators, mereka seringkali melakukan evaluasi ulang terhadap
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produk yang dibeli berdasarkan faktor harga produk atau kemudahan
untuk melakukan transaksi dengan perusahaan yang bersangkutan.
Mereka mengutamakan kenyamanan dan kualitas produk, misalnya
pelanggan lebih suka berbelanja di toko grosir terdekat yang lengkap
dengan toko roti. Atau toko grosir yang lebih jauh tetapi dengan harga
yang lebih murah. Pada intinya, pelanggan akan selalu mengevaluasi
keputusan mereka dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu.
Walaupun profil loyalitas berbeda-beda untuk setiap perusahaan, tetapi
pada umumnya setiap industri memiliki pola kelakuan yang serupa, yang
dipengaruhi

oleh

faktor-faktor

struktural

seperti

seberapa

sering

pembelian dilakukan, frekuensi dari interaksi seperti service calls;
pentingnya pembelian dilihat dari segi emosional atau finansial, tingkat
perbedaan dengan kompetitor dan kemudahan perpindahan ke produk
kompetitor.
Dilengkapi dengan profil loyalitas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa
loyalitas

itu

bukan

hanya

mencegah

pelanggan

yang

defect

dan

mengharapkan kontribusi yang lebih besar dari pelanggan, tetapi lebih
mengutamakan pengertian dan bagaimana mengelola enam segmen
loyalitas. Profil tersebut juga menekankan strategi yang berbeda-beda
yang dibutuhkan untuk menangani setiap segmen dan langkah yang
perlu

dilakukan

perusahaan

untuk

menerapkan

hal

ini.

Ketika

dikombinasikan dengan customer value analysis yang standard, profil ini
dapat

membantu

perusahaan

dalam

menetapkan

prioritas

untuk

bertujuan

untuk

membangun loyalitas berdasarkan besarnya kesempatan.
Sebagai

contoh,

suatu

institusi

finansial,

yang

meningkatkan kepuasan pelanggan, melakukan investasi besar-besaran
untuk mengurangi service yang kurang memuaskan dan jumlah account
yang tutup. Ternyata diperoleh kesimpulan bahwa alasan utama hal
tersebut terjadi adalah kebutuhan pelanggan yang berubah-ubah. Selain
adanya

pengaruh

dari

harga

dan

fitur,

termasuk

juga

unsur

ketidakpuasan pelanggan.
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Karena untuk mempengaruhi pelanggan itu tidak mudah, maka langkah
pertama yang dapat dilakukan adalah mengerti kebutuhan pelanggan,
antara lain dengan menggunakan hasil riset pasar yang ada untuk
menentukan pentingnya atribut seperti functional benefits (seberapa baik
produk yang ditawarkan dibandingkan dengan alternatif yang ada,
termasuk faktor harga), process benefits (untuk meningkatkan proses
yang ada sekarang), dan relationship benefits (misalnya "preferred"
customer memperoleh diskon atau service khusus).
Program reward yang terstruktur dengan baik dapat memberikan
relationship benefits bagi pelanggan. Misalnya Hertz, yang memiliki
database terpusat untuk menyimpan data seluruh pelanggan termasuk
data pembayaran bagi anggota #1 Club Gold program, sehingga
pelanggan tidak perlu mengisi formulir secara berulang-ulang setiap kalli
mereka ingin menyewa mobil. Kelebihan yang dimiliki Hertz ini terutama
dari segi penghematan waktu.
Tentu saja, perusahaan perlu mengkomunikasikan kelebihan terebut
kepada pelanggan. Karena kadangkala mereka tidak menyadari hal ini.
Komunikasi
pelanggan
kesuksesan

yang

sistematik

berdasarkan
penerapan

tentang

penawaran
konsep

benefit

tertentu

customer

yang

diterima

merupakan

relationship

inti

oleh
dari

management.

Salah satu metode penerapannya dalam jangka panjang adalah melalui
brand communication dan delivery, untuk membangun ikatan secara
emosional dengan pelanggan.
Perusahaan dapat menggunakan market survey dan data demografis
untuk membedakan perubahan-perubahan terutama yang berkaitan
dengan kebijakan atau jika perusahaan perlu membuat produk baru.
Misalnya Honda, menciptakan minivan karena pelanggan setia yang
berkeluarga menginginkan kendaraan yang lebih besar.
Selain itu profil loyalitas tersebut dapat digunakan untuk menganalisa
berapa banyak pelanggan yang kurang puas dengan pelayanan yang
diberikan dan berapa besar budget yang diperlukan untuk memenuhi
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kebutuhannya.

Bagi

perusahaan

tertentu,

masalah

ketidakpuasan

pelanggan perlu mendapatkan perhatian khusus. Di perusahaan mobile
phone misalnya, adanya masalah di bagian customer service dapat
menyebabkan pelanggan pindah ke perusahaan lain yang sejenis jika
masalah tersebut tidak cepat diselesaikan. Oleh karena itu sekarang ini
banyak perusahaan memutuskan untuk melakukan investasi secara
strategis, yaitu ditujukan untuk pelanggan tertentu yang dianggap
menguntungkan bagi perusahaan.
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BAB VI
ASPEK SDM
Revolusi teknologi komunikasi dan informasi membuat dunia yang
luas ini semakin lama semakin kecil (Global Village). Konsukensinya skala
kompetisipun

meningkat

dari

local

competitive

menjadi

global

competitive. Bisnis baru akan bermunculan terutama dari negara-negara
Cina, India, Taiwan dan Korea yang harganya relatif murah.

Dengan

demikian perusahaan harus mampu bersaing secara profesional agar
dapar survive dan berkembang. Hitt, Ireland and Hoskisson (2001)
mengemukakan bahwa untuk mengantisipasinya hal ini diperlukan
fleksibilitas strategi disemua wilayah operasinya. Bila perlu dilakukan
reorientasi organisasi dan lingkungan bisnis agar dapat mengadaptasi
perubahan yang begitu cepat.
Keberhasilan sebuah perusahaan sangat ditentukan sejauhmana
perusahaan

mampu

mengelola,

karyawan yang potensial.

mengembangkan

dan

memotivasi

Ed Michaels, Helen Handfield-Jhons dan

Axelrod (konsultan dari McKinsey & Company) dalam bukunya The war of
Talent (2001) secara khusus membahas pentingnya mengelola Human
Capital
Ulrich, zinger dan Smallwood (1999) dalam bukunya Result-Base
Leadership menegaskan di era ICT (Information Communication and
Technology) menyebabkan perubahan yang terjadi begitu cepat dan
seringkali unpredictable. Perkembangan ekonomi , akses yang cepat
terhadap investasi , money digital, virtual team semuanya telah merubah
struktur

persaingan menjadi hyper competitive. Organisasi-organisasi

bisnis semakin sadar technology yang paling canggihpun dapat dibeli.
Kondisi ini membuat Human capital telah menggeser peran penting
financial capital dalam sebuah perusahaan.,
Sebuah Riset yang dilakukan oleh Watson Wyatt (Human Capital
Index) terhadap 750 perusahaan public yang terkemuka di America,
Canada

dan

Eropa

dengan

pendapatan

minimum

US$

100

juta

menunjukkan perusahaan dengan human capital management yang lebih
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baik, berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja laba lebih dari 3 kali
lipat dalam periode 5 tahun berturut-turut dibandingkan perusahaan
dengan human capital management yang standard (Human Capital,
2006)
Salah satu kunci utama keberhasilan SDM adalah terletak pada
proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan. Mencari karyawan yang
profesional dan berkualitas tidaklah gampang. Kenyataan menunjukkan
banyaknya pencari kerja dan tinginya angka pengangguran sementara
banyak perusahaan yang mengeluh sediki sekali dari mereka yang
memiliki kualitas. Akibatnya “bajak-membajak” dan headhunting masih
sering terjadi. Bahkan banyak perusahaan yang masih mengimpor
tenaga kerja dari luar (expatriate) untuk menduduki posisi tertentu.
Persoalannya

adalah

bagaimana

mengembangkan

karyawan

potensial secara maksimal untuk kepentingan bisnis baik jangka panjang
maupun jangka pendek. Ed, Handfield & Axelord (2001) mengidentifikasi
6

langkah

yang

harus

dilakukan

yakni

(1)

menyusun

standard

pengembangan yang tinggi (gold standard talent) untuk karyawan
potensial. Standar Talent tinggi meliputi, kemampuan berfikir strategic,
komunikasi, kompetensi, kinerja dsb. (2) Pemimpin haruslah terlibat
penuh dalam setiap pengambilan keputusan tentang manusia dalam
organisasi. Keterlibatan pemimpin sebatas pada menjamin agar standard
yang tinggi yang telah disusun diterapkan pada setiap level. (3)
pemimpin melaksanakn sendiri proses peninjauan terhadap talent (4)
pemimpin menanamkan pola piker talent kepada seluruh manajer dalam
organisasi (5) pemimpin berinvestasi terhadap karyawan potensial. Gaji,
Bonus, insentif sangat membantu dalam membangun talent pool yang
kuat. (6) pemimpin harus bertanggungjawab terhadap talent pool yang
mereka bangun. Karena talent pool sangat strategic bagi keberhasilan
organisasi.
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Tabel 6.1.
Model-Model Manajemen.SDM
Model Tradisional

Model Human Relations

Asumsi
1. Pekerjaan tidak boleh
begitu disukai oleh
sebagian besar
karyawan .

Asumsi
1. karyawan ingin
merasa berguna dan
penting.

2. Apa yang dikerjakan
karyawan tidak
penting ketimbang apa
yang diperoleh dari
karyawan itu (upah).
3. hanya beberapa orang
yang mampu bekerja
secara kreatif,
menentukan tujuan
dan mengawasi diri
sendiri.
Kebijakan
1. tugas pokok manajer
adalah mengawasi dari
dekat.

2. karyawan ingin
diakui sebagai
individu.

2. Harus merinci tugas
supaya lebih mudah
dan sederhana.
3. Harus
mengembangkan
tugas-tugas dan
prosedur yang ditaati
secara sungguhsungguh.
Harapan
1. karyawan bekerja
baik jika upah pantas,
pimpinan baik.
2. jika ada pengawasan
dan karyawan
sederhana akan dapat
bekerja sesuai
standard

Model Human Resources
Asumsi
1. pekerjaan sesuatu
yang menyenangkan
dan sukan
menyumbang hal yang
berarti.
2. sebagian besar orang
lebih kreatif, tanggung
jawab, dan mampu
mengontrol diri
sendiri.

3. kebutuhan tersebut di
atas lebih memotivasi
daripada uang.
Kebijakan
1. Tugas pokok manajer
membuat karyawan
merasa berguna.
2. memberi informasi
kepada bawahan dan
mendengarkan
keluhan.
3. membiarkan bawahan
berlatih mengawasi
diri sendiri dan tugas
rutin mereka.

Harapan
1. bertukar informasi,
melibatkan bawahan
dalam mengambil
keputusan.
2. pemenuhan
kebutuhan tersebut
akan meningkatkan
semangat kerja.

Kebijakan
1. tugas pokok manajer
adalah memanfaatkan
SDM yang ada.
2. menciptakan
lingkungan yang
memungkinkan
anggota
menyumbangkan
kemampuannya.
3. mendorong partisipasi
dan memperbesar self
direction dan self
control pada bawahan.
Harapan
1. memperluas pengaruh
pada bawahan,
meningkatkan efisiensi
kerja.
2. kepuasan kerja akan
meningkat jika
bawahan merasa hasil
yang dicapai dari
pemanfaatan
sepenuhnya SDM yang
ada.
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6.1. Perencanaan Startegic SDM

Greer (2001) menyatakan sistem Perencanaan SDM terdiri dari empat
kegiatan yang saling berhubungan dan terpadu

yakni (1) Inventarisasi

persediaan SDM (2) Forecast SDM : untuk memprediksi permintaan dan
penawaran karyawan diwaktu yang akan datang (3) Penyusun rencanarencana sumberdaya manusia : untuk memdukan permintaan dan
penawaran personalia dalam perolehan tenaga kerja yang qualified
melalui penarikan, seleksi, latihan, penempatan, transfer, promosi dan
pengembangan (4) Pengawasan dan evaluasi : untuk memberikan
umpan balik kepada sistem dan memonitor derajat pencapaian tujuantujuan dan sasaran-sasaran perencanaan sumberdaya manusia.

Integrated HR System

Other HR
Activities
• Legal
• Planning
• Job Analysis
• Selection
• Training
• Compensation

Internal Sources
Objectives for
Recruitment
and Retention

• Promotion
• Transfer
• Rehire

• How Many?
• Where?
• Who?
• When?

External Sources
Global and
Organizational
Environment
• Economy
• Competition
• Strategy
• Vision, values
• Reputation

• Walk-Ins
• Referrals
• Other companies
• Agencies

Legal
Considerations
• EEO

• Schools
• Trade
associations and
unions

• AAPs

Recruitment and
Retention Activities
• Realistic Job
Preview
• Career development
• Flexible
arrangements
• Fairness

Proof of Qualified
Applicants to Select
From and Offer Jobs

• Foreign nationals

Gambar 6.2. Integrated HR System
Jackson and Schuler (2003) Menyatakan agar perencanaan SDM
mampu mengikuti perkembangan global, harus mensinergikan antara
strategic business planning

dan

HR planning for strategic change
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yang meliputi Visi dan misi, program pengembangan talent (helping
others to change and adapt)memonitor efek dari perubahan dan
mengintegrasikan sistem operasional perusahaan dengan talent yang
ada.

Gbr 1. Framework HR Planning

Strategic Business
Planning

HR Planning for
Strategic Change

Participate in
Assessing Global
and Organizational
Environment

Assess Global and
Organizational
Environment.

Specify Objectives
of HR Change Efforts

Specify Strategic
Objectives for
Change Efforts

Develop HR Plans,
Measurements,
Timetables

Develop Plans for
Strategic Change
Implement
Plans
Review, Revise,
Refocus

Gambar. 6.3. Framework HR Planning
Sumber : Randall S Schulerr and Susan E Jakson., Managing Human Resources Trough
Partnership, 2003

Integrasi

ini

perusahaaan

akan

memicu

dengan

pertumbuhan

karakteristik

pertumbuhan

strategis,

kinerja

operasional

dan

organisasional yang khas dan pada akhirnya akan membuka dan
menangkap ruang pasar baru dengan market demand yang tinggi (blue
Ocean strategy).

Kim dan Mauborgne (2005) menyatakan untuk

mencapai kondisi ini setidaknya ada empat rintangan yang harus
dihadapi

oleh

menyadarkan

oleh

pemimpin

karyawan

yaitu

pentingnya

(1)

rintangan

perpindahan

kognitif
strategis

yaitu
(2)

keterbatasan SDM, karena semainbesar pergeseran dalam strategi maka
semakin besar sumber daya yang dibutuhkan untuk mengeksekusi
strategi itu. (3) rintangan motivasi, yaitu bagaimana perusahaan bisa
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memotivasi para talent untuk bergerak dengan cepat dan tangkas
meninggalkan status quo (4) rintangan politis
Integrasi

ini

perusahaaan

akan

memicu

dengan

pertumbuhan

karakteristik

pertumbuhan

strategis,

kinerja

operasional

dan

organisasional yang khas dan pada akhirnya akan membuka dan
menangkap ruang pasar baru dengan market demand yang tinggi (blue
Ocean strategy).

Kim dan Mauborgne (2005) menyatakan untuk

mencapai kondisi ini setidaknya ada empat rintangan yang harus
dihadapi

oleh

menyadarkan

oleh

pemimpin

karyawan

yaitu

(1)

pentingnya

rintangan

perpindahan

kognitif
strategis

yaitu
(2)

keterbatasan SDM, karena semainbesar pergeseran dalam strategi maka
semakin besar sumber daya yang dibutuhkan untuk mengeksekusi
strategi itu. (3) rintangan motivasi, yaitu bagaimana perusahaan bisa
memotivasi para talent untuk bergerak dengan cepat dan tangkas
meninggalkan status quo (4) rintangan politis
Bharwani (2006) mengukur keefektifan Human Capital Excellence
kedalam 4 (empat) kategori yakni : (1) Rekruitmen, seleksi dan
Penempatan

(recruitment,

selection

and

placement),

yaitu

apakah

perusahaan memiliki metodologi, strategi, praktek dan sistem yang
menunjang proses tersebut. Apakah program suksesi menjadi bagian
rencana rekruitmen, apakah setiap lowongan dikomunikasikan kedalam
dan berikan penjelasan mengenai persyaratan dan kriteria lowongan,
apakah setiap pihak yang terlibat
(Training and Development),

(2) Pelatihan dan pengembangan

salah satu alat ukur untuk meningkatkan

knowledge management suatu perusahaan adalah seberapa banyak
pelatihan yang dilakukan untuk memenuhi persaingan saat ini

(3)

Manajemen Kinerja (performance Management) , Program-program,
sumber daya atau praktek-praktek yang digunakan perusahaan untuk
menyelaraskan sasaran kerja individu dan kelompok dengan sasaran
perusahaan. Secara garis besar mencakup hubungan antara kepuasan
pelanggan internal dan eksternal dengan sasaran kerja individ, kelompok
dan departmen, pengukura keefektifan paara manajer menilai karyawan
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serta pemberian umpan balik dan coaching yang berkesimanbungan,
menilai kinerja
Kompensasi
kemampuan

dan mengelola konsekuensi dari kinerja buruk. (4)

dan

penghargaan

perusahaan

dalam

(

Reward

and

Compensation)

menggunakan

kompensasi

:

dan

penghargaan untuk mendorong daya saing perusahaan, meyelaraskan
sasaran kerja dan individu/ kelompok dengan sasaran perusahaan serta
memperkuat perilaku positip terhadap pelanggan.
6.1.1 Rekrutmen, seleksi dan Penempatan (Recruitment, selection
and Placement)
Rekrutmen didefenisikan sebagai aktivitas-aktivitas atau praktikpraktik

penentuan

karakteristik-karakteristik

yang

diinginkan

dari

pelamar, yang nantinya akan menjadi subjek aplikasi prosedur-prosedur
seleksi.

Rekrutmen

merupakan

fungsi

tenaga

kerja

yang

berarti

pengusahaan tenaga kerja, pengerahan tenaga kerja, dan pencaharian
tenaga kerja. Rekrutmen adalah

merupakan tindak lanjut dari fungsi

manajemen tenaga kerja yang pertama, yaitu analisis pekerjaan. Setelah
hasil analisis pekerjaan menunjukkan adanya uraian pekerjaan dan
kualifikasi pekerjaan dilakukan. Uraian pekerjaan menunjukkan tentang
uraian tugas dan tanggung jawab, serta kondisi perekrutan pekerjaan.
Kualifikasi pekerjaan menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi calon
tenaga kerja untuk memangku suatu jabatan.
Sumber-Sumber Rekrutmen
Perekrutan tenaga kerja dapat ditentukan dari berbagai sumber.
Prioritas pertama dititik beratkan pada orientasi manajemen tenaga kerja
berdasarkan pertimbangan dan kebijakan yang diambil. Secara garis
besar penentuan sumber tenaga kerja dapat dilakukan dengan dua
sumber, yakni perekrutan dari dalam perusahaan dan perekrutan dari
luar perusahaan
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A. Perekrutan dari dalam perusahaan
Keunggulan atas kebijakan penentuan sumber tenaga kerja dari
dalam perusahaan, antara lain :
1. Kenaikan jabatan yang lebih tinggi dari jabatn seblumnya akan
mendorong tenaga kerja untuk meningkatkan kuantitas dan
kualitas kerjanya.
2. Pemindahan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain dalm suatu
tingkatan dapat menghindarkan kejenuhan dan kebosanan
terhadap pekerjaan lama yang sifatnya itu-itu juga.
3. Promosi dan mutai menimbulkan semangat dan kegairahan
kerja lebih tinggi bagi tenaga kerja.
4. Alokasi dana dalam promosi dan mutasi dapat lebih rendah dari
pada pencaharian tenaga kerja dari luar
5. Alokasi waktu relatif singkat sehingga kekosongan jabatan
dapat segera diduduki oleh tenaga kerja dalam perusahaan
6. Karakteristik pribadi dankecakapan tenaga kerja dari dalam
perusahaan
diketahui

yang

akan

dengan

menduduki

nyata,

suatu

sedangkan

jabatan

tenaga

dari

telah
luar

perusahaan belum jelas.
Dan kemungkinan hal-hal negatif atas penentuan tenaga kerja dari dalam
perusahaan, antara lain :
1. Serangkaian promosi dan mutasi mungkin mengakibatkan
keadaan

tidak

stabil.

Misalnya

akibat

promosi

dapat

menghilangkan keseimbangan semangat dan kegairahan kerja,
kesetiaan,

ketaatan,

kejujuran,

tanggung

jawab,

dan

produktivitas kerja.
2. Promosi dan mutasi umumnya mengakibatkan kekosongan
jabatan yang jabatan yang harus diisi dari lur perusahaan.
Setiap pemindahan mengakibatkan suatu jabatan harus diisi,
dan hal ini mengakibatkan serangkaian pemindahan. Pengisian
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akibat pemindahan tersebut memerlukan pengusahaan tenaga
kerja dari luar perusahaan.
3. Penentuan seorang calon untuk promosi diantara tenaga kerja
yang sederajat dapat menimbulkan rasa iri atau tidak puas
diantara tenaga kerja.
4. Promosi dari dalam perusahaan membatasi opini dan input
yang datang dari luar perusahaan.
5. Pengisian

kekosongan

pekerjaan

dari

dalam

perusahaan

cenderung mengabadikan status quo dan praktek lama yang
mungkin kurang baik.
Tindakan manajemen tenaga kerja yang diaggap paling baik dalam
menghindari hal-hal yang dipandang negatif adalah bersikap hati-hati
atau tidak tergesa-gesa dalam menempatkan

tenaga kerja untuk

menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi naupun jabatan yang
setingkat. Serta masuka-masukan dari rekan sejawat perlu dijadikan
bahan pertimbangan.
B. Perekrutan dari luar perusahaan
Perusahaan yang akan mulai beroperasi atau perusahaan yang
nerencanakan

ekspansi usahanya memerlukan tenaga kerja baru.

Alternatif dalam penetapan tenaga kerja baru merupakan jalan yang
harus ditempuh atas pertimbangan dan kebijakan yang diambil oleh
manajemen tenaga kerja. Pemamfaatan tenaga kerja lama tidak
memungkinkan untuk memegang jabatan ganda.
Rekrutmen
perencanaan

tenaga
matang,

kerja

dari

khususnya

luar

perusahaan

menyangkut

memerlukan

imbalan

sebagai

konsekuensi pekerjaan. Keseimbangan antara kuantitas keluaran
produksi yang direncanakan dengan imbalan yang dapat diberikan
kepada tenaga kerja perlu diperhitungkan secara rinci.
Pada umumnya penentuan sumber tenaga kerja dari luar perusahaan
dapat dilakukan melalui beberapa cara. Cara yang bisa ditempuh
antara lain, melalui departemen tenaga kerja, Headhunter, konsultan
lembaga pedidikan sekolah maupun luar sekolah, teman-teman
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karyawan perusahaan, iklan ( media massa cetak dan elektronik ),
serta badan organisasi lain.

Sumber Rekrutmen
Perguruan Tinggi
Sumber Internal

Pusat Jasa Tenaga Kerja,
Konsultan, Headhunter

JOBS
JOBS

Sumber Eksternal

Internet

Penerimaan Langsung

Koran, Majalah (iklan)

Gambar 6.4. Sumber Rekrutmen
Berbagai Kendala Dalam Rekrutmen
Berbagai

penelitian

dan

pengalaman

banyak

orang

dalam

hal

rekrutmen menunjukkan bahwa kendala yang biasa dihadapi itu dapat
mengambil tiga bentuk, yaitu kendala yang bersunber dari organisasi
yang bersangkutan sendiri, kebiasaan para pencari tenaga kerja sendiri,
dan faktor-faktor eksternal yang bersumber darilingkungan dimana
organisasi bergerak.



Faktor-faktor organisasional. Kebijakan promosi dari dalam, dapat
menciptakan

para

pekerja

yang

berpandangan

minimalis.

Kebijaksanaan tentang imbalan, sangat berpengaruh pada kinerja
para pekerja, sehingga perlu perencanaan yang matang agar sesuai
dengan apa yang diharapkan pekerja. Ketidaksesuaian penberian
imbalan akan mengurangi efektivitas tenaga kerja yang tentunya
berakibat buruk bagi perusahaan atau organisasi.
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Kebiasaan pencari tenaga kerja. Dalam hal ini para pencari tenaga
kerja mungkin saja dapt melakukan kesalahan dalam perekrutan
tenaga kerja. Karena sudah menjadi suatu kebiasaan, maka sering
terjadi kekurangseriusan dalam penyeleksian tenaga kerja dan tidak
lagi berusaha mencari alternatif lamaran sehingga yang benar-benar
ternaiklah yang direkrut.



Kondisi eksternal. Beberapa contoh dari kondisi eksternal yang perlu
diperhitungkan dalam proses rekrutmen adalah sebagai berikut :
1. Tingkat pengangguran ; dalam hal tingkat pengangguran tinggi
para pencari tenaga kerja bisa bertindak lebih selektif karena
banyaknya yang melamar.
2. Kedudukan organisasi terhadap organisasi lain ; yang bergerak
dibidang yang sama atau menghasilkan barang dan jasa yang
sama.
3. Langka

tidaknya

keahlian

atau

keterampilan

tertentu

;

berhubungan dengan semakin beraekaragamnya keterampilan
dn

keahlian

yang

diperlukan

dari

waktu

seiring

dengan

perkembangan zaman.
4. Proyeksi angkatan kerja pada umumnya ; berkaitan dengan
kondisi demografis seperti pertumbuhan penduduk, komposisi
penduduk, dan sebagainya.
5. Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ;
misalnya

ketentuan

mengenai

upah

minimum,

ketentuan

mempekerjakan wanita dan anak-anak, serta lain sebagainya.
6. Praktek rekrutmen oleh organisasi lain ; berkaitn erat dengan
nilai-nilai etika yang berlaku. Contoh konkrit yang menyalahi
etika adalah terjadinya pembajakan tenaga kerja majerialatau
professional dengan iming-iming imbalan dan fasilitas yang
jauh lebih baik.
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Recruiting and Retaining Employees
Line Managers

HR Professionals

Employees

• With HR, develop
objectives, plans

• Develop objectives,
plans

• Openly discuss
objectives

• Understand HR
linkages

• Design recruitment
and retention
activities

• Consider all aspects
of HR in career
decisions

• Evaluate recruitment
outcomes

• Participate in
recruitment efforts

• Provide training in
recruitment

• Assist in diversity
efforts

• Use exit interviews,
surveys

• Seek info on
company openings

• Disseminate info to
internal candidates
• Know labor market
trends
• Abide by laws
• Facilitate retention

Sumber : Randall S Schulerr and Susan E Jakson., Managing Human Resources Trough
Partnership, 2003

seleksi .
Proses

seleksi

adalah

serangkaian

langkah

kegiatan

yang

digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak.
Proses seleksi tergantung pada tiga masukan penting. 1) Informasi
analisis jabatan memberikan deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan dan
standar-standar prestasi yang diisyaratkan jabatan. 2) Rencana-rencana
sumber daya manusia memberitahukan kepada manajer HRD bahwa ada
lowongan pekerjaan. 3) penarikan agar manajer HRD mendapatkan
sekelompok orang

yang

akan

dipilih.

Ketiga

masukan

ini

sangat

menentukan efektivitas proses seleksi.
Disamping itu, manajer personalia harus menghadapi paling tidak
tiga tantangan, yaitu
1. Tantangan suplai, Semakin besar jumlah pelamar yang “qualified”
maka akan semakin mudah bagi departemen personalia untuk
memilih karyawan baru yang berkualitas. Dalam kenyataannya,
banyak lowongan jabatan, seperti kebutuhan manajer profesional
sekarang ini, sangat sulit dipenuhi. Keterbatasan suplai tersebut

90

menyebabkan organisasi tidak leluasa memilih calon karyawan
terbaik.
2. Tantangan Ethis
Penerimaan karyawan baru karena hubungan keluarga, pemberian
komisi dan kantor penempatan tenaga kerja, atau karena suap,
semuanya merupakan tantangan bagi pengelola organisasi. Bila
standar-standar ethis ini dilanggar, karyawan baru mungkin dipilih
secara tidak tepat.
3. Tantangan Organisasional
Proses seleksi bukan merupakan tujuan akhir, tetapi prasarana
dengan mana organisasi berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan
dan

sasarannya.

Secara

alamiah,

organisasi

menghadapi

keterbatasan-keterbatasan, seperti anggaran atau sumber daya
lainnya yang mungkin akan membatasi proses seleksi. Disamping
itu, berbagai strategi, kebijaksanaan dan taktik organisasi juga
merupakan batasan-batasan.
Penempatan
Banyak orang menganggap bahwa penempatan merupakan akhir
dari seleksi untuk karyawan baru. Tetapi penempatan disini maksudnya
bukan untuk karyawan baru saja tetapi juga berlaku untuk karyawan
lama yang dirasa memiliki kemapuan untuk menempati posisi atau
jabatan tertentu.
Dengan kata lain kita dapat melakukan promosi jabatan untuk
karyawan yang lama untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar,
tingkatannya dalam hirarki jabatan lebih tinggi dan penghasilannya akan
lebih besar pula. Bagi perusahaan juga memperoleh keuntungan dari hal
ini karena semakin banyak karyawan ingin memperoleh jabtan tersebut
dan berpacu untuk memdapatkannya. Penghargaan kepada seseorang
jauh lebih berharga, karena setiap orang ingin dihargai.
Dalam organisasi umumnya menggunakan dua kriteria utama
dalam mempertimbangkan seseorang untuk dipromosikan yaitu prestasi
kerja dan senioritas. Promosi yang didasarkan pada prestasi kerja
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menggunakan hasil penilaian atas hasil karya yang sangat baik dalam
promosi atau jabatan sekarang.Dan juga perlu adanya analisis yang
matang terhadap kemampuan seseorang dan mengenai potensi yang
bersangkutan.
Sedangkan promosi yang didasarkan kepada senioritas adalah
dihitung dari lamanya bekerja. Dan perusahaan menempuh cara ini
dengan tiga pertimbangan (Handoko, 2000 : 171 ) yaitu :
1. sebagai penghargaan atas jasa – jasa seseorang paling sedikit
dilihat dari segi loyalitas kepada organisasi.
2. Penilaaian biasa bersifat objektif dengan membandingkan masa
kerja.
3. Mendorong organisasi untuk mengembangkan

karyawan

untuk

dipromosikan.
Tetapi cara ini terdapat kelemahan karena karyawan yang paling senior
belum tentu karyawan yang produktif.

6.1.2. Pelatihan dan pengembangan (Training and Development)
Training and Development sebagai Investasi SDM
Perubahan yang terjadi saat ini begitu cepat dan sering seringkali
unpredictable . Revolusi komunikasi dan teknologi informasi telah
merubah perilaku dan cara hidup kita sehingga memungkinkan kita untuk
beinteraksi

dan

memproduksi

dengan

cara-cara

yang

tak

pernah

terbayangkan sebelumnya. Perkembangan ekonomi , akses yang cepat
terhadap investasi , money digital, virtual team, dll. Kesemuanya telah
merubah struktur persaingan berubah dari dari local oriented menjadi
global oriented, dari local competitif menjadi global competitif. Untuk
dapat berkembang kita harus memaksimalkan kemampuan sehingga
mempunyai kapasitas think globally act locally.
Manusia abad ini dipaksa untuk ikut dalam arus globalisasi yang
seringkali merugikan dan menghanyutkan bagi orang-orang yang tidak
siap akan perubahan.

Memang

perubahan

mengandung

dua

konsukuensi seperti dua mata uang, di satu sisi akan mengancam orang-
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orang yang tidak siap untuk merubah dirinya mengikuti perkembangan
menjadi warga global sementara di sisi lainnya malah menimbulkan
peluang-peluang bisnis baru yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.
Persolannya tinggal bagaimana memanfaatkannya dan menjadikan hal
tersebut menjadi peluang dan menciptakan keunggulan yang kompetitif
dan berkesinambungan (suistainable competitive advantage). Salah satu
cara yang harus dilakukan adalah mengkaji ulang strategi investasi
Sumber Daya Manusia.
Dalam

skala

nasional

kebijakan

yang

diambil

dalam

hal

pengembangan sumber daya manusia akan sangat menentukan nasib
suatu

negara.

Penelitian

yang

dilakukan

oleh

Christoper

huhne

menyimpulkan bahwa pengadaan tenaga kerja yang kompeten paling
menentukan nasib suatu negara maju dibanding faktor lainnya. Hal ini
ditunjukkan oleh Jerman yang memiliki kualitas dan kuantitas pekerja
yang

kompeten

terbesar

dalam

pengembangan

disemua

bidang

keberhasilan
sumber

sehingga

suatu

daya

memberikan

perekonomian.

manusia

tidak

cukup

kontribusi

Tentu

saja

menjelaskan

kemajuan suatu negara. Namun pengembangan sumber daya manusia
menjadi salah satu aktivitas yang penting. Tenaga kerja yang terlatih
akan memudahkan seseorang untuk bisa diterima bekerja bahkan
membuat

lapangan

pekerjaan

hal

ini

akan

mengurangi

angka

pengangguran.
Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling
penting bagi suatu organisasi. Peralatan dan teknologi canggih bisa
dibeli, fasilitas fisik juga bisa ditiru dan diduplikasi oleh para kompetitor.
Keduanya

hanyalah

sarana

penunjang

dan

tidak

menghasilkan

susitainable competitive dalam jangka panjang. Tapi bagaimana dengan
manusia. Tentu saja tidak mudah untuk ditiru dalam seketika. Bahkan
kalaupun keahlian dan

pengetahuan ditiru maka ini akan sangat

menguntungkan organisasi tersebut karena dengan begitu ia akan tetap
leading.
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Edward Hawler menggambarkan pentingnya investasi SDM ; “ To
be competitive, organization in many industrie must have highly skilled,
knowledgeable workers. They must also have a relatively stable labor
force since employee turnover works directly againts obtaining the kind
of coordination and organizational learning that leads to fast response
and high-quality products and service”
Yang menjadi pertanyaan bukanlah apakah organisasi melakukan
investasi sumber daya manusia atau tidak ? Jika pertanyaan ini masih
harus dijawab maka bisa dipastikan organisasi tersebut bakal tergilas
oleh kompetitornya. Bagi perusahaan akan terkena syndrom dinosaurus.
Yang harus menjadi fokus pertanyaan adalah seberapa besar dana yang
harus diinvestasikan, dan model training and development apa yang
harus dicreate oleh organisasi agar bisa survive and leading.
Perusahahan-perusahaan

besar

seperti

Motorolla,

Samsung

Electronic, Sony, LG, Hewlet Packard, General Electric adalah contoh
perusahaan
pegembangan

yang

mempunyai

karyawannya.

komitmen

Mereka

sadar

yang

tinggi

bahwa

terhadap

untuk

dapat

berkompetisi dibutuhkan para karyawan yang tidak hanya mampu
menerjemahkan tugas-tugas yang tertulis saja melainkan juga mampu
mengantisipasi perubahan atau hal-hal yang tidak terduga sehingga
ketika ada masalah yang membutuhkan penyelesaian cepat, karyawan
mereka mampu segera menyelesaikan tanpa harus menuggu waktu yang
berbelit-belit. Contoh lainnya adalah City Bank yang mampu memberikan
warna bagi industri perbankan kita, karena para jebolannya tersebar di
seluruh perbankan kita.
Ini merupakan bukti bahwa sudah saatnya organisasi yang ingin
maju harus mengalokasikan dana investasi yang cukup untuk pelatihan
dan pengembangan karyawan. Robert Galvin, chief of Executive Motorolla
mengatakan mereka tetap komitmen untuk menyelenggarakan proram
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pelatihan dan pengembangan walaupun biaya yang dikeluarkan besar.
Pengalaman dibanyak organisasi menunjukkan

bahwa dibutuhkan

learning continius untuk mencapai continius omprovement. Artinya
pelatihan tidak bisa dan tidak cukup dilakukan sekali saja. Walaupun
telah perusahaan telah mempunyai banyak karyawan berpengalaman
akan tetapi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perilaku harus
terus

menerus

dilakukan

sehingga

menjadi

budaya

dalam

suatu

organisasi dan karyawan tersebut mampu mengadaptasi perubahan dan
tantangan dalam pekerjaan.
General electric melalui sang CEO karismatis Jack Welch telah
berhasil melakukan eketivitas kerja dan mengurangi 25% beban kerja
karena learning environment, training dan retraining yang mereka
ciptakan. Sedangkan kanter “ in a post-entrepreneurial era in which
corporation need flexibility to change and restructuring is a fact of life,
the promise very of long-term employment security would be the wrong
one to expect employers to make. The knowledge that’s today work will
enhance the person value in term of future oppurtunis-that is a promise
that can made and kept.- Chance to accumulate human capital skill and
reputation-that can be invested in new oppurtunities as they arise.
Proses Pelaksanaan Training and Development
Analisis Kebutuhan
Keputusan

penyelenggaraan

Pelatihan

dan

Pengembangan

haruslah bertumpu pada data terbaik yang tersedia, yang dihimpun
dalam suatu penilaian kebutuhan (needs assessment). Dalam penilaian
kebutuhan dilakukan diagnosis terhadap masalah-masalah saat ini dan
tantangan-tantangan di masa mendatang yang akan dihadapi. Cascio

(1995) menyatakan Penilaian kebutuhan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tipe
analisis yaitu analisis organisasional, analisis operasional, dan analisis
individu.
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LINGKUNGAN

ANALISIS ORGANISASIONAL


efektifitas dan efisiensi organisasi
 perencanaan jenjang karir
 iklim dan budaya organisasi

kebutuhan pelatihan

TIDAK

TIDAK

SOLUSI
ALTERNATIF

TIDAK

SOLUSI
ALTERNATIF

ANALISIS OPERASIONAL


tingkat pengetahuan
 tingkat keterampilan

kebutuhan pelatihan

ANALISIS INDIVIDU


tingkat prestasi individu
 tingkat pengalaman

kinerja
sekarang
kinerja
optimal

kebutuhan
pelatihan

PROSES
PELAKSANAAN

Gambar 6.6.
Interaksi pada Tahap Analisis Kebutuhan Pelatihan dan Pengembangan
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Analisis

organisasional

(organizational

analysis)

merupakan

pemeriksaan jenis-jenis permasalahan yang terjadi dalam organisasi.
Analisis organisasional dilakukan untuk menjawab dimana sebaiknya
ditetapkan titik berat Pelatihan dan Pengembangan serta faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi Pelatihan dan Pengembangan Pada intinya,
analisis organisasional adalah menghubungkan penilaian kebutuhan
pendidikan dan pelatihan dengan pencapaian tujuan-tujuan organisasi.
Bidang-bidang khusus organisasi yang perlu didiagnosis adalah efektifitas
dan efisiensi organisasi, perencanaan jenjang karir, serta iklim dan
budaya organisasi.
Analisis operasional (organizational analysis) adalah proses untuk
menentukan perilaku-perilaku yang dituntut berdasarkan standar-standar
pekerjaan yang harus dipenuhi. Analisis operasional hampir mirip dengan
analisis pekerjaan, namun berpusat pada tingkat pengetahuan dan
tingkat keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang karyawan agar
mampu melaksanakan pekerjaan dan mencapai kinerja yang diharapkan.
Analisis

individu

(individual

analysis)

mengindentifikasi

kesenjangan antara kebutuhan-kebutuhan kerja dan organisasi dengan
karakteristik dari masing-masing karyawan. Perbedaan antara kinerja
yang diharapkan dengan kinerja yang sesungguhnya adalah kebutuhan
individu.
Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan
Setelah tahap penilaian kebutuhan selesai dilaksanakan, maka
tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Untuk tahap pelaksanaan,
langkah-langkah penting bagi pengorganisasian program pendidikan dan
pelatihan sebagai berikut:
1. Penentuan Materi
Dalam penentuan materi perlu diperhatikan relevansi terhadap
kebutuhan pendidikan dan pelatihan, karakteristik dan motivasi
calon peserta, dan prinsip-prinsip belajar yang akan digunakan.
2. Metode Penyampaian Materi
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Dalam penyampaian materi harus dipertimbangkan kandungan
materi yang akan disampaikan. Untuk meningkatkan efektifitas
Pelatihan

dan Pengembangan metoda penyampaian

materi

sebaiknya bersifat partisipatif, relevan, repetitif (pengulangan),
dan terjadi transfer pengetahuan.
3. Pemilihan Instruktur
Pemilihan

seseorang

sebagai

pelatih

(instruktur)

harus

didasarkan pada tingkat penguasaan materi, kemampuan dalam
memotivasi peserta, sikap dalam mengajar, dan kemampuan
dalam mentransfer ilmu.
4. Mempersiapkan Fasilitas Pelatihan
Semua

fasilitas

yang

dibutuhkan

untuk

mendukung

berlangsungnya pendidikan dan pelatihan seperti ruangan, alat
tulis

kantor,

alat

peraga,

dan

konsumsi

perlu

mendapat

perhatian dari aspek kenyamanan dan kelengkapan fasilitas
karena sangat mempengaruhi keberhasilan program Pelatihan
dan Pengembangan
5. Pelaksanaan Program
Dalam melaksanakan program Pelatihan dan Pengembangan
harus selalu dijaga agar pelaksanaan kegiatan benar-benar
mengikuti rencana yang ditetapkan baik dari aspek ketepatan
waktu maupun aspek kesiapan penyelenggaraan.
Evaluasi Program Pelatihan dan Pengembangan
Sebagai tahap terakhir dari siklus pelaksanaan program adalah tahap
evaluasi. Empat kriteria yang diusulkan untuk mengevaluasi program
pelatihan adalah reaksi, penguasaan, sikap, dan hasil.
Ke-empat kriteria dasar dari pelaksanaan program pendidikan dan
pelatihan yang dapat dievaluasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. REAKSI, terfokus pada pemahaman dan reaksi peserta terhadap
tujuan

program

Pelatihan

dan

Pengembangan,

serta

proses

pelaksanaan secara keseluruhan (materi, instruktur, fasilitas dan
penyelenggaraan).
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2. PENGUASAAN, menilai sejauh mana para peserta Pelatihan dan
Pengembangan

benar-benar telah menguasai konsep, informasi,

serta prinsip-prinsip keterampilan dan pengetahuan yang telah
diberikan
3. SIKAP, yaitu perubahan sikap dan perilaku para peserta dalam
melakukan pekerjaan dan tugasnya sebagai hasil dari pelaksanaan
program Pelatihan dan Pengembangan
4. HASIL, yaitu hasil akhir yang dapat diperoleh sehubungan dengan
tujuan

dan

sasaran

mempengaruhi
karyawan

yang

Pengembangan

tingkat

pelaksanaan

program,

produktivitas

bersangkutan.
tersebut

dan

Penilaian

secara

umum

khususnya

kualitas
hasil

yang

kerja

dari

Pelatihan

dan

berkaitan

dengan

peningkatan efektivitas organisasional.
6.1.3. Penilaian Kinerja
Untuk melihat efektifitas penyelenggaraan program pelatihan dan
pengembangan, perusahaan perlu untuk melakukan penilaian terhadap
perubahan sikap dan keterampilan para karyawan, baik sebelum maupun
sesudah mengikuti program pendidikan dan pelatihan, atau dengan kata
lain melihat selisih prestasi antara sebelum dan sesudah mengikuti
program pelatihan dan pengembangan.
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Prestasi Kerja
Karyawan

Penilaian Prestasi
Kerja

Umpan Balik
bagi Karyawan

Ukuran-Ukuran
Prestasi Kerja

Standar yang
Berhubungan
dengan Prestasi
Kerja

Keputusan
Personalia

Catatan Tentang
Karyawan

Gambar 6.7. Elemen-Elemen Pokok Sistem Penilaian kinerja

Tujuan Penilaian Prestasi Kerja
Simamora

(1997)

mengemukakan

adanya

pendekatan

ganda

terhadap tujuan penilaian prestasi kerja sebagai berikut:
1. Tujuan Evaluasi
Hasil-hasil penilaian prestasi kerja digunakan sebagai dasar bagi
evaluasi reguler terhadap prestasi anggota-anggota organisasi,
yang meliputi:
a. Telaah

Gaji.

Keputusan-keputusan

kompensasi

yang

mencakup kenaikan merit-pay, bonus dan kenaikan gaji
lainnya merupakan salah satu tujuan utama penilaian
prestasi kerja.
b. Kesempatan
karyawan

Promosi.

Keputusan-keputusan

penyusunan

(staffing) yang berkenaan dengan promosi,

demosi, transfer dan pemberhentian karyawan merupakan
tujuan kedua dari penilaian prestasi kerja.
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2. TUJUAN PENGEMBANGAN
Informasi yang dihasilkan oleh sistem penilaian prestasi
kerja dapat digunakan untuk mengembangkan pribadi anggotaanggota organisasi, yang meliputi:
a. Mengukuhkan Dan Menopang Prestasi Kerja. Umpan balik
prestasi

kerja

kebutuhan

(performance

pengembangan

yang

feedback)
utama

merupakan

karena

hampir

semua karyawan ingin mengetahui hasil penilaian yang
dilakukan.
b. Meningkatkan Prestasi Kerja. Tujuan penilaian prestasi kerja
juga untuk memberikan pedoman kepada karyawan bagi
peningkatan prestasi kerja di masa yang akan datang.
c.

Menentukan Tujuan-Tujuan Progresi Karir. Penilaian prestasi
kerja juga akan memberikan informasi kepada karyawan
yang dapat digunakan sebagai dasar pembahasan tujuan
dan rencana karir jangka panjang.

d. Menentukan

Kebutuhan-Kebutuhan

Pelatihan.

Penilaian

prestasi kerja individu dapat memaparkan kumpulan data
untuk digunakan sebagai sumber analisis dan identifikasi
kebutuhan pelatihan.

Faktor-Faktor Penilaian Prestasi Kerja
Simamora (1997) mengemukakan tiga dimensi kinerja yang perlu
dimasukkan dalam penilaian prestasi kerja, yaitu:
1. Tingkat kedisiplinan karyawan sebagai suatu bentuk pemenuhan
kebutuhan organisasi untuk menahan orang-orang di dalam
organisasi,

yang

dijabarkan

dalam

penilaian

terhadap

ketidakhadiran, keterlambatan, dan lama waktu kerja.
2. Tingkat

kemampuan

karyawan

sebagai

suatu

bentuk

pemenuhan Kebutuhan organisasi untuk memperoleh hasil
penyelesaian tugas yang terandalkan, baik dari sisi kuantitas

101

maupun kualitas kinerja yang harus dicapai oleh seorang
karyawan.
3. Perilaku-perilaku inovatif dan spontan di luar persyaratanpersyaratan

tugas

formal

untuk

meningkatkan

efektivitas

organisasi, antara lain dalam bentuk kerja sama, tindakan
protektif,

gagasan-gagasan

yang

konstruktif

dan

kreatif,

pelatihan diri, serta sikap-sikap lain yang menguntungkan
organisasi.
Sedangkan Werther dan Davis (1996) menyatakan agar penilaian
prestasi kerja yang dilakukan dapat lebih dipercaya dan obyektif, perlu
dirumuskan batasan atau faktor-faktor penilaian prestasi kerja sebagai
berikut:
1. Peformance, keberhasilan atau pencapaian tugas dalam jabatan.
2. Competency, kemahiran atau penguasaan pekerjaan sesuai
dengan tuntutan jabatan.
3. Job Behavior, kesediaan untuk menampilkan perilaku atau
mentalitas yang mendukung peningkatan prestasi kerja.
4. Potency, kemampuan pribadi yang dapat dikembangkan.
Setiap pekerjaan mempunyai faktor yang berbeda-beda untuk dinilai.
produksi:
Kualitas hasil kerja

administrasi:
Kualitas hasil kerja

manajemen:
Kualitas hasil kerja

Kuantitas hasil kerja

Kuantitas hasil kerja

Pengetahuan
pekerjaan

Pengetahuan
pekerjaan

Pengetahuan tentang
pekerjaan

tentang

tentang

Ketergantungan

Ketergantungan

Ketergantungan

Kerjasama

Kerjasama

Kerjasama

Inisiatif

Adaptasi

Inisiatif

Kehadiran

Adaptasi

Pendapat / pengambilan
keputusan

Pengetahuan serbaguna

pengambilan keputusan

Pemeliharaan

Kehadiran

Keamanan

Kesehatan

Kepemimpinan
Perencanaan dan
organisasi

102

Masalah-Masalah Penilaian Prestasi Kerja
Dalam

pelaksanaannya,

penilaian

prestasi

kerja

menghadapi

berbagai masalah potensial yang apabila tidak diperhatikan akan sangat
mempengaruhi kualitas penilaian. Masalah-masalah potensial yang pada
dasarnya bersumber dari kesalahan yang bersifat manusiawi (human
error) antara lain:
1.

Hallo Effect
Kesalahan akibat pengaruh aspek tertentu dalam prestasi kerja
terhadap aspek lain yang berhubungan.

2. Error Of Central Tendency
Kesalahan yang diakibatkan kecenderungan untuk melakukan
penilaian terhadap setiap orang secara rata-rata (sedang).
3. Leniency Bias
Kesalahan yang diakibatkan kecenderungan untuk melakukan
penilaian yang lebih tinggi dari kenyataan.
4. Strictness Bias
Kesalahan yang diakibatkan kecenderungan untuk melakukan
penilaian yang lebih rendah dari kenyataan.
5. Cross-Cultural Biases
Kesalahan yang diakibatkan oleh perbedaan nilai dan budaya
antara penilai dengan karyawan yang dinilai.
6. Personal Prejudice
Kesalahan yang diakibatkan pengaruh perasaan seorang penilai
dalam memandang karyawan yang dinilai, seperti perasaan suka
- tidak suka.
7. Recency Effect
Kesalahan yang diakibatkan pengaruh kuat dari kejadiankejadian yang baru saja terjadi.
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SYARAT-SYARAT PENILAIAN PRESTASI KERJA
Agar pelaksanaan suatu penilaian prestasi kerja dapat berhasil sesuai
dengan sasaran yang diharapkan, diperlukan syarat-syarat tertentu yang
harus dipenuhi oleh suatu sistem penilaian prestasi kerja. Persyaratan
tersebut antara lain:
1. Relevance
Syarat ini menegaskan bahwa suatu sistem penilaian prestasi
kerja hanya mngukur hal-hal yang berhubungan atau berkaitan
langsung dengan pekerjaan / jabatan tertentu.
2. Acceptable
Suatu sistem sistem penilaian prestasi kerja harus dapat
diterima dan dimengerti dengan baik oleh penilai maupun
karyawan yang dinilai.
3. Reliable
Suatu sistem sistem penilaian prestasi kerja harus dapat
dipercaya serta mempunyai alat ukur yang handal, konsisten
dan stabil. Artinya apabila alat ukur tersebut digunakan oleh
penilai lain pada obyek yang sama akan memberikan hasil
penilaian yang sama.
4. Sensitive
Suatu sistem sistem penilaian prestasi kerja harus memiliki
kepekaan untuk membedakan karyawan yang efektif dengan
yang tidak.
5. Practices
Suatu sistem sistem penilaian prestasi kerja harus praktis dan
mudah
dilaksanakan,
tidak
berbelit-belit
baik
secara
administrasi maupun interpretasi, serta tidak memerlukan biaya
yang relatif besar.
Werther

dan Davis (1996)

mengemukakan penggunaan penilaian

prestasi kerja sebagai berikut:
1. Meningkatkan prestasi kerja. Umpan balik prestasi kerja
akan

mendorong

personalia

untuk

para

karyawan,

mengambil

manajer,

dan

bagian

langkah-langkah

guna

meningkatkan prestasi kerja.
2. Penentuan kompensasi. Hasil evaluasi prestasi kerja dapat
membantu dalam pengambilan keputusan yang berhubungan
dengan penentuan kenaikan gaji dan penetapan bonus yang
berbasis merit.
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3. Keputusan penempatan. Promosi, pemindahan dan demosi
umumnya ditentukan berdasarkan prestasi kerja. Promosi juga
merupakan ganjaran (reward) hasil prestasi kerja.
4. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Hasil evaluasi
prestasi kerja dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan
pelatihan dan pengembangan karyawan yang diperlukan.
5. Pengembangan
prestasi

kerja

dan

perencanaan

merupakan

pedoman

karir.

Umpan

dalam

balik

menentukan

keputusan karir sesuai dengan hasil perencanaan karir.
6. Evaluasi proses penyusunan karyawan (staffing). Hasil
penilaian prestasi kerja akan memperlihatkan kekuatan atau
kelemahan prosedur penyusunan karyawan.
7. Analisis ketidak-akuratan informasi personalia. Prestasi
kerja

yang

kesalahan

rendah

pada

menunjukkan

informasi

analisis

kemungkinan
pekerjaan,

terjadinya

perencanaan

personalia atau hal lain dalam sistem informasi manajemen
personalia.

Ketidak-akuratan

informasi

tersebut

akan

menyebabkan kesalahan dalam keputusan perekrutan atau
pelatihan.
8. Analisis kesalahan perencanaan pekerjaan (job-design).
Prestasi

kerja

yang

rendah

menunjukkan

kemungkinan

terjadinya kesalahan pada perencanaan pekerjaan.
9. Kesempatan yang sama. Penilaian prestasi kerja yang akurat
akan

menghindarkan

kesalahan

pengambilan

keputusan

personalia terhadap hal-hal yang diskriminatif.
10. Tantangan eksternal. Prestasi kerja juga sangat dipengaruhi
oleh faktor-faktor diluar lingkungan kerja, seperti keluarga,
keuangan, kesehatan atau masalah pribadi lainnya.
11. Umpan balik bagi fungsi sumber daya manusia. Prestasi
kerja dalam suatu organisasi menunjukkan tingkat keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan fungsi sumber daya manusia.

105

6.1.4. Kompensasi
Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan
sebagai balas jasa untuk kerja mereka .Antara evaluasi kinerja karyawan
dengan

kompensasi

merupakan

dua

aspek

yang

berkaitan.

Sifat

hubungan yang ada antara kedua aspek tersebut adalah, bahwa evaluasi
kinerja karyawan
karyawan

yang pada gilirannya akan menilai

karyawan -

dan mempengaruhi pemberian kompensasi. Maksud dari

evaluasi kinerja karyawan

adalah ‘perbandingan karyawani yang

diklasifikasikan guna menentukan kompensasi yang pantas. Sedangkan
kompensasi

merupakan

konsekuensi

dari

hasil

sebagai
penilaian

akibat

yang

tersebut

atau

ditimbulkan
dengan

atas

kata

lain

kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai
balas jasa (kontra prestasi) atas kerja mereka.
Evaluasi kinerja karyawan

dan kompensasi diselenggarakan

dalam suatu organisasi memiliki tujuan tertentu. Pemberian kompensasi
yang cukup baik dan tinggi mengandung implikasi terhadap organisai
berupa kehati-hatian dalam penggunaan tenaga kerja supaya dapat
seefisien dan seefektif mungkin. Sebab dengan cara demikian organisasi
akan memperoleh manfaat/keuntungan yang maksimal. Selain itu,
pemberian kompensasi yang efektif dan efisien secara langsung dapat
membantu stabilitas organisasi, dan secara tidak langsung ikut andil
dalam mendorong stabilitas serta pertumbuhan ekonomi Negara secara
keseluruhan.
Disisi lain kompensasi mengandung tujuan-tujuan; 1). Memperoleh
Personalia Yang Qualified .2) Memikat

karyawan

dan menahan

karyawan yang kompeten. 3) Menjamin Keadilan 4) Menghargai Perilaku
Yang

Diinginkan(mendorong

peningkatan

prodktivitas

kerja)

5)

Mengendalikan Biaya-biaya 6) Memenuhi Peraturan-peraturan Legal 7)
pengaitan kompensasi dengan kesuksesan organisasi; semakin organisasi
mampu memberikan gaji yang tinggi menunjukkan semakin sukses
organisasi tersebut
Dalam rangka memberikan gaji kepada
diadakan

pengukuran

kontribusi

yang

tepat.

karyawan

perlu

Sedangkan

untuk
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mengadakan pengukuran kontribusi tersebut dapat dilakukan dengan
melalui tiga cara :
a. Kelayakan karyawan (job worth)
Kelayakan karyawan
bagaimana kondisi

merupakan sebuah criteria yang menyangkut
karyawan . Apakah

karyawan

tersebut layak

untuk dilakukan dalam kapasitas yang sesuai atau tidak. Dan apakah
karyawan tersebut cukup setara dengan karyawan yang menerima
tugas, jika dibandingkan dengan tingkat kedudukan dan tugas yang
relevan.
b. Karakteristik perseorangan (personal characteristics)
Karakteristik perseorangan akan menyangkut masalah senioritas dan
yunioritas. Asumsi yang sering berlaku dan diyakini adalah bahwa
karyawan

yang cukup senior dipandang telah memiliki kinerja yang

tinggi, sedangkan yang masih yunior masih perlu dikembangkan dan
dibina lagi.
c. Kualitas kinerja karyawan
Kinerja sebagai criteria penting dalam penentuan struktur gaji. Melalui
kinerja

karyawan

dan penilaian

ini dapat diketahui bahwa sesungguhnya analisis

karyawan

tidak sekadar berdasarkan senioritas dan

yunioritas. Senioritas belum tentu menentukan kemempuan kerja.
Dapat terjadi seseorang yang berstatus sebagai

karyawan

dapat bekerja dengan menunjukkan kinerja yang baik

yunior

dari pada

karyawan yang senior.
Dalam
penting

bagi

kompensasi,
manusia.

teori

keadilan

Ketidakadilan

harus

tidak

diciptakan

menjadikan

karena

kepuasan

karyawan . Organisasi menggunakan kompensasi untuk memotivasi
karyawan nya. Organisasi tidak hanya harus memiliki sisterm yang wajar
dan adil, system ini juga harus dijelaskan kepada para

karyawan nya.

System kompensasi yang paling adil dan wajar adalah apabila karyawan
merasakan bahwa system tersebut memang benar-benar adil. Untuk
menjamin keadilan kompensasi harus diambil langkah-langkah :
a. Pembuatan program kompensasi harus didahului dengan aktivitas
pengumpulan data dan analis data yang terkait secara berhati-hati
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dan benar, selanjutnya hasil analisis tersebut sebagai input utama
pada policy maker dalam membuat keputusan kompensasi
b. Kompensasi tidak boleh statis, dirubah sesuai kondisi
c.

karyawan

membutuhkan pengertian akan program kompensasi,

terutama berkenaan dengan bagaimana reward didapatkan, karena
kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja karyawan .
Pada masa sekarang ini beberapa organisasi mulai menggunakan
reward system yang didesain dengan tujuan dapat memberikan bagian
keuntungannya,

baik

bagi

para

anggota

yang

inovatif

maupun

organisasinya. Jika seorang individu muncul dengan ide mengenai sebuah
produk atau jasa, baik yang sifatnya baru maupun beberapa modifikasi,
mungkin dari desain karyawan yang sudah ditetapkan, akan diberikan
reward

berupa

penghargaan

ataupun

sebagian

dari

perolehan

keuntungannya.
6.2 Human Resources Scorecard
Human

resources

scorecard

merupakan

pengembangan

dari

balance scorecard (lihat bab 9). Tujuan dari Human resources scorecard
adalah

menginformasikan

pengelolaan

SDM

secara

efektif

melalui

ukuran-ukuran yang telah ditetapkan. beberapa hal yang dijadikan alat
ukur dalam pengelolaanSDM adalah : Managing people, employee
engangement, Retention dan competency
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Tabel. 6.2. HR Measure

Jadi Fokus Dari HR Scorecard adalah

bagaimana seluruh SDM

yang ada memiliki corporate value yang sama dan dapat diukur
sejauhmana penerapannya. untuk itu menurut Becker, Huselid, &
Ulrich (2005) ada 7 tahapan agar HR Scorecard dapat dijadikan strategic
business asset
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Gambar 6.9. 7 model HR Scorecard sebagai strategic business asset
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BAB VII
ASPEK PRODUKSI
Schroeder

(1993)

memberikan

penekanan

terhadap

definisi

kegiatan produksi dan operasi pada 3 hal yaitu:
1. Pengelolaan fungsi organisasi dalam menghasilkan barang dan jasa.
2. Adanya sistem transformasi yang menghasilkan barang dan jasa.
3. Adanya

pengambilan

keputusan

sebagai

elemen

penting

dari

manajemen operasi.
Keputusan yang di ambil oleh sebuah organisasi mengenai produk
yang

di

tawarkan

mempunyai

dampak

penting

terhadap

kinerja

perusahaan. Sebagian keputusan bisnis mempunyai dampak yang cukup
luas, misalnya pilihan mengenai produk baru dan pengembanganpengembangan produk. Keputusan-keputusan seperti ini menyentuh
setiap bidang fungsional dan mempengaruhi segala lapisan organisasi.
Gambar : Pola Pengambilan Keputusan
Alternatif-Alternatif

cdefg
Prosedur/Sistem
untuk Peramalan

Data/Informasi

Kriteria dan Nilai yang
Mengukur Alternatif

Kriteria Keputusan
(Decision Criterium)

KEPUTUSAN
(Decision)
• Tindakan
• Maksimum (Result)
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Ada empat macam pengambilan keputusan yang sering dihadapi
dalam manajemen operasional.
1. Peristiwa yang Pasti (Certainty)
2. Peristiwa Tidak Pasti (Uncertainty)
3. Peristiwa dengan Resiko (Under Risk)
4. Peristiwa Akibat Konflik Antarlembaga (Institutional Conflict)
Pola pengambilan keputusan umumnya seperti diuraikan pada gambar
diatas ini. Data yang diolah menjadi informasi merupakan unsur
terpenting sebagai masukan di dalam sistem pengambilan keputusan,
selanjutnya disalurkan melalui prosedur untuk dilakukan peramalan. Hasil
dari peramalan yang diperoleh akan merupakan kumpulan alternatif
kemungkinan yang bisa saja terjadi.
Produksi produk biasanya timbul setelah di lakukan riset atau
penelitian terhadap konsumen, produk apa yang sedang di inginkan
konsumen

serta

sesuai

dengan

kebutuhan.

Perencanaan

dan

pengembangan produk pada hakikatnya adalah meliputi berbagai macam
aktifitas marketing dan hal tersebut merupakan sebuah fungsi yang
berorientasi pada konsumen. misalnya Hewlett - Packard (HP) adalah
perusahaan pembuat komputer terbesar pertama yang melaksanakan
strategi bersaing di zaman komputer baru tahun 1990’an. Manajemen
perusahaan ini melaksanakan strategi ganda yakni memperkenalkan
perbaikan

produk

dan

penekanan

biaya

melalui

skala

ekonomi.

perusahaan ini mempunyai strategi produk yang telah sukses di pasar
komputer yang sangat kompetitif . Perusahaan yang memproduksi
komputer ini tetap memberi kepuasan kepada konsumennya dengan
produk-produk inovatif

bermutu tinggi, terus-menerus meningkatkan

citra mereknya yang kuat , dan secara efektif mengelola

cara kerja

semua lini, komputer mini, printer, serta perangkat-perangkatnya.
Prestasi HP sangat mengagumkan jika di lihat dari persaingan
yang begitu hebat serta adanya pemotongan harga dalam industri
komputer dunia pada tahun 1990’an. Pihak manajemen tak putus-
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putusnya melaksanakan strategi yang menawarkan keunggulan nilai
maupun keunggulan harga bagi konsumen
Analisis dalam aspek produksi adalah untuk menilai kesiapan
perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketetapan
lokasi dan layout serta kesiagaan mesin yang digunakan. Menurut Kasmir
(2003) Tujuan yang hendak dicapai dalam penilaian aspek produksi
adalah :
1. Agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat
2. Agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan
proses produksi yang dipilih, sehingga memberikan efisiensi.
3. Agar perusahaan dapat menentukan teknologi yang tepat dalam
menjalankan produksinya.
4. Agar perusahaan dapat menentukan metode perusahaan yang paling
baik.
5. Agar dapat menentukan kualitas tenaga karja yang dibutuhkan
sekarang dan dimasa yang akan datang.
Sedangkan menurut Purba (2002) Studi aspek produksi dalam
studi kelayakan bisnis dilakukan untuk menjawab pertanyaan : “ Apakah
proyek mampu untuk menghasilkan produk setiap tahun sesuai dengan
permintaan pasar selama umur proyek ditinjau dari segi kuantitas,
kualitas, kontinuitas, maupun harga “.

7.1.

PERENCANAAN (PLANNING)

7.1.1. PERENCANAAN PRODUK
Proses

produksi

menghasilkan

produk.

Pengusaha

haruslah

memikirkan tentang mutu produk yang tergantung dari berbagai aspek
termasuk desainnya. Sebelum merencanakan desain atau mutu produk,
kita harus mengetahui atribut produk yang antara lain adalah : bentuk
produk, warna, bungkus, merk, label, prestise perusahaan, pelayanan
perusahaan dan sebagainya. Atribut produk tersebut selalu memiliki 2
aspek yaitu atribut yang menunjukan aspek yang tangible yaitu aspek
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teknis yang tercermin dalam bentuk fisik produknya dan aspek intangible
yaitu

aspek yang sosial budaya yang tercermin pada

tanggapan

masyarakat terhadap pemakaian produk tersebut. Dengan mamakai
produk yang desain atau atribut-atribut lainnya (bungkus, merk dagang,
dan sebagainya) yang menrik sipembeli maka dia akan merasa bangga
bahkan meras berada pada ststus sosial tertentu. Aspek itulah yang
merupakan

aspek

intangible. Menurut

Gitosudarmo

(2001),

dalam

perencanaan produk yang akan dihasilkan, perlu diperhatikan beberapa
hal yaitu :
a. Atribut Produk
Atribut yang beraspek teknis (tangible aspect) adalah yang
berkaitan dengan kemampuan teknis dari produk tersebut, misalnya
keawetan sepada motor, enak didengarnya musik, nikmatnya rasa
makanan, dan sebagainya. Aspek nonteknis merupakan aspek yang kasat
mata (intangible aspect) seperti persepsi konsumen yang menggunakan
produk tertentu.
b. Posisi Produk
Ini

merupakan

pandangan

konsumen

terhadap

posisi

dari

berbagai produk yang ditawarkan perusahaan kepadanya. Ada produk
yang berkenan dan ada produk yng tidak berkenan dihati konsumen, ini
dapat dianalisis dengan menggunakan “Analisis Posis Produk”. Analisis ini
menentukan
konsumen.

atribut
Dalam

utama

penentu

menentukan

pemilikan

poisi

produk,

suatu

produk

manajemen

dari
harus

memperhatikan produk-produk lainnya terutama prouk yang potensial.
Penentuan posisi produk yang tepat akan memberikan gambaran tentang
kedudukan produk yang dipasarkannya dalam peta pesaingan dengan
produk-produk lainnya, juga menggambarkan kekuatan dan kelemahan
produk dibandingkan dengan produk pesaingnya.
c. Siklus Kehidupan Produk (Product Life Cycle)
Setiap

produk

akan

masuk

dalam

jangkauan

hidup

yang

berbeda-beda. Ada produk yang masanya panjang, ada pula yang sangat
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pendek. Produk-produk yang bersifat mode memiliki siklus hidup yang
pendek. Jadi daur hidup produk adalah masa hidup produk mulai dari
saat dikeluarkan oleh perusahaan sampai dengan tidak disenangi lagi
oleh konsumen. siklus produk terbagi menjadi 4 fase, antara lain :
•

Tahap Perkenalan
Dalam tahap ini penjualan perusahaan masih sangat lambat, laba

masih

rendah bahkan terkadang rugi, karena sangat

sulit untuk

memperkenalkan produk baru kepada konsumen. Seringkali produk
tersebut

diperkenalkan

tetapitidak

banyak

masyarakay

yang

mengetahinya. Disini berarati perusahaan kurang efektif. Efektifitas
tahap ini diukur dari banyaknya masyarakat yang mengenal produk baru
tersebut.
•

Tahap Pertumbuhan
Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap perkenalan yang

berhasil. Tahap ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :
¾ Para pemakai awal melakukan pembelian ulang, diikuti dengan
pembelian-pembeli potensial.
¾ Tingkat laba tinggi
¾ Harga tetap atau naik sedikit
¾ Biaya promosi tetap atau sedikit naik untuk menghadapi pesaing
¾ Penjualan meningkat secara tajam
¾ Biaya produksi per unit turun
•

Tahap Kedewasaan
Tahap

ini

konsumen

menunjukan
sudah

mulai

adanya
bosan,

masa
sehingga

kejenuhan
akan

sulit

dimana
untuk

meningkatkan penjualan produk tersebut. Hal ini tercermin pada
garis siklusnya menjadi tidak setajam sebelumnya.
•

Tahap Penurunan
Pada tahap ini masyarakat sudah tidak menyenangi produk
tersebut sehingga penjualan akan merosot tajam. Ada beberapa
faktor mengapa penjualan dalam tahap ini turun :

¾ Faktor kemajuan teknologi
¾ Faktor perubahan selera konsumen
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¾ Faktor ketatnya persaingan dalam negeri dan atau luar negeri

3)

d. Portofolio Produk
Portofolio produk merupakan keadaan dimana suatu perusahaan
memiliki beberapa macam produk yang dihasilkannya dan dipasarkannya
kepada masyarakat luas. Dalam analisa portofolio ini seluruh produk
yang dipasarkan akan dianalisa secara keseluruhan bersama-sama,
sehingga dari sekian produk yang dipasarkan itu, akan ada produk yang
sedang berada pada posisi tertentu dan yang lain posisinya berbeda lagi.
7.1.2.Perencanaan kebutuhan material
Perencanaan kebutuhan material (Material Requarment Planning)
adalah suatu konsep dalam manajemen produksi yang membahas cara
yang tepat dalam perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi,
sehingga barang yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan yang di
rencanakan.

Salah satu alasan mengapa MRP digunakan secara cepat

dan

sebagai

meluas

teknik

manajemen

produksi

terutama

dalam

lingkungan manufaktur karena MRP menggunakan kemampuan komputer
untuk menyimpan dan mengolah data yang berguna dalam menjalankan
kegiatan perusahaan.

MRP dapat mengkoordinasikan kegiatan dari

berbagai fungsi dalam perusahaan manufaktur, seperti teknik, produksi,
dan pengadaan.

Oleh karena itu,

hal yang menarik dari MRP tidak

hanya fungsinya sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan,
melainkan keseluruhan peranannya dalam kegiatan perusahaan.
Sebelum penggunaan MRP, perencanaan pengendalian persediaan
dan produksi dilakukan melalui pendekatan reaktif sebagai berikut:


Reorder point policy, dimana persediaan secara kontinyu diawasi
pengadaan dilakukan apabila jumlah barang persediaan sudah sampai
pada tingkat yang ditentukan.



Periodic order cycle policy, dimana persediaan diawasi dan pada
setiap periode tertentu sejumlah barang ditambahkan agar jumlah
persediaan

tetap

berada

pada

tingkat

persediaan

yang

telah

ditentukan.
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MRP sangat bermanfaat bagi perencanaan kebutuhan material untuk
komponen yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh komponen
lain.

Sistem MRP mengendalikan agar komponen yang diperlukan

untuk kelancaran produksi dapat tersedia sesuai dengan yang
dibutuhkan.



Tujuan MRP
Secara umum, sistem MRP dimaksudkan untuk mencapai tujuan

sebagai berikut:
a) Meminimalkan

persediaan.

Dengan

menggunakan

metode

ini,

pengadaan (pembelian) atas komponen yang diperlukan untuk suatu
rencana

produksi

dapat

dilakukan

sebatas

yang

diperlukansaja

sehingga dapat meminimalkan biaya persediaan.
b) Mengurangi resiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman.
MRP,

mengidentifikasi

diperlukan

baik

memperhatikan

dari
waktu

banyaknya
segi

bahan

jumlah

tenggang

dan

dan

produksi

komponen

waktunya
maupun

yang

dengan
pembelian

komponen, sehingga memperkecil resiko tidak tersedianya bahan
yang akan diproses yang mengakibatkan terganggunya rencana
produksi.
c) Komitmen yang realistis.

Dengan MRP, jadwal produksi diharapkan

dapat dipenuhi sesuai dengan rencana, sehingga komitmen terhadap
pengiriman barang dilakukan secara lebih realistis. Hal ini mendorong
meningkatnya kepuasan dan kepercayaan konsumen.
d) Meningkatkan efisiensi. MPR juga mendorong peningkatan efisiensi
karena jumlah persediaan, waktu produksi, dan waktu pengiriman
barang dapat direncanakan lebih baik sesuai dengan jadwal induk
produksi.



Komponen MRP
Komponen MRP terdiri atas jadwal induk produksi, daftar

material dan catatan persediaan.
a. Jadwal Induk Produksi
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Jadwal

induk

produksi

(master

production

schedule,

MPS)

merupakan gambaran atas periode perencanaan dari suatu permintaan,
termasuk pramalan, backlog, rencana suplai/penawaran, persediaan
akhir, dan kuantitas yang dijanjikan tersedia (available to promise, ATP).
MPS disusun berdasarkan perencanaan produksi agregat, dan merupakan
kunci penghubung dalam rantai perencanaan dan pengendalian produksi.
MPS berkaitan dengan pemasaran, rencana distribusi, perencanaan
produksi dan perencanaan kapasitas. MPS mangendalikan MRP dan
merupakan masukan utama dalam proses MRP. MPS harus dibuat secara
realistis, dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas produksi,
tenaga kerja, dan subkontraktor.
Ketetapan
perencanaannya.

MPS

bervariasi

Perencanaan

jangka

berdasarkan
pendek

jangka

harus

lebih

waktu
akurat,

mengingat biasanya berisi pesanan yang sudah pasti (fixed order),
kebutuhan distribusi penrgudangan , dan kebutuhan suku cadang.
Semakinjauh

jangka

waktu

perencanaan

ketepatan

MPS

biasanya

semakin berkurang.
b. Daftar Material
Definisi yang lengkap tentang suatu produk akhir meliputi daftar
barang atau meterial yang diperlukan bagi perakitan, pencampuran
atau pembuatan produk akhir tersebut. Setiap produk mungkin
memiliki sejumlah komponen, tetapi mungkin juga memiliki ribuan
komponen. Setiap komponen sendiri dapat terdiri atas sebuah barang
(item ) atau berbagai jenis barang.
c. Catatan Persediaan
Sisitem MRP harus memiliki dan menjaga suatu data persediaan
yang up to date untuk setiap komponen barang. Data ini harus
menyediakan informasi yang akurat tentang ketersediaan komponen dan
seluruh transaksi persediaan, baik yang sudah terjadi maupun yang
sedang direncanakan. Data itu mencakup nomor identifikasi, jumlah
barang yang terdapat digudang, jumlah yang akan dialokasikan, tingkat
persediaan minimum

(safety stock level), komponen yang sedang
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dipesan dan waktu kedatangan, serta waktu tenggang ( procurement
lead time ) bagi setiap komponen.
Data persediaan bisa merupakan catatan manual selama di-up
date hari ke hari. Namun, dengan berkembangnya teknologi dan semakin
muranhnya harga komputer maka kini banyak perusahaan sudah
menggunakan jaringan sistem informasi melalui komputer sehingga
apabila

barang masuk atau

barang

terpakai/terjual, datanya bisa

langsung diakses/diketahui disemua unit terkait. Salah satu contoh
penemuan teknologi yang bermanfaat bagi manajemen persediaan
adalah bar code (automotic identification).



Proses MRP

Kebutuhan

untuk

setiap

komponen

yang

diperlikan

dalam

melaksanakan MPS dihitung dengan menggunakan prosedur sebagai
berikut.
1. Netting , yaitu menghitung kebutuhan bersih dari kebutuhan kasar
dengan memperhitungkan jumlah barang yang akan diterima, jumlah
persediaan yang ada, dan jumlah persediaan yang akan dialokasikan.
2. Konversi dari kebutuhan bersih menjadi kuantitas-kuantitas pesanan.
3. menempatkan suatu pelepasan pemesanan pada waktu yang tepat
dengan cara menghitung waktu mundur (backward scheduling) dari
waktu yang dikehendaki dengan memperhitungkan waktu tenggang,
agar memenuhi pesanan komponen yang bersangkutan.
4. Menjabarkan rencana produksi produk akhir kebutuhan kasar untuk
komponen-komponennya melalui daftar material.
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Aspek Biaya
Biaya Akibat Kebijakan Persediaan
Biaya-biaya yang timbul akibat persediaan antara lain; holding
cost, ordering cost, set up cost, dan merupakan yang tidak dapat
dihindari, tetapi dapat diperhitungkan tingkat efisiensinya di dalam
menentukan kebijakan persediaan.
Biaya Penyimpanan (Holding Cost/Carrying Cost)
Merupakan biaya yang timbul di dalam menyimpan persediaan, di
dalam usaha mengamankan persediaan dari kerusakan, keusangan atau
keausan, dan kehilangan. Biaya-biaya yang termasuk di dalam biaya
penyimpanan antara lain sebagai berikut :
•

Biaya fasilitas penyimpanan (penerangan, pendingin, dan pemanasan)

•

Biaya modal (Opportunity Cost Of Capital)

•

Biaya keusangan dan keausan (Amortisation)

•

Biaya asuransi persediaan

•

Biaya perhitungan fisik dan konsolidasi laporan

•

Biaya kehilangan barang

•

Biaya penanganan persediaan (Handling Cost)
Biaya Pemesanan (Order Cost/Procurement Cost)
Biaya-biaya yang timbul selama proses pemesanan sampai barang

tersebut dapat dikirim eksportir atau pemasok.
•

Biaya ekspedisi

•

Biaya upah

•

Biaya telepon

•

Biaya surat menyurat, dan

•

Biaya pemeriksaan persediaan (Raw Materials Inspection)
Biaya Penyiapan (Set Up Cost)
Merupakan biaya-biaya yang timbul di dalam menyiapkan mesin

dan peralatan untuk dipergunakan dalam proses konversi.
•

Biaya mesin yang menganggur (Idle Capacity)

•

Biaya penyiapan tenaga kerja
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•

Biaya penjadwalan (Schedulling

•

Biaya ekspedisi.
Biaya Kehabisan Stok (Stockout Cost)

Biaya yang timbul akibat kehabisan persediaan yang timbul karena
kesalahan perhitungan
• Biaya kehilangan penjualan
•

Biaya kehilangan langganan

•

Biaya pemesanan khusus

•

Biaya ekspedisi

•

Selisih harga

•

Biaya yang timbul akibat terganggunya operasi.
¾Biaya tambahan, pengeluaran manajerial.

Sistem Distribusi
Untuk

memutuskan

biaya

transportasi

dalam

sistem

pendistribusian, yang perlu diperhatikan adalah apakah bahan baku atau
material yang akan dibeli tersebut tahan lama, tidak membutuhkan
packing pengaman, dan jumlahnya besar? Apabila demikian, yang
menjadi pertimbangan untuk menetapkan biaya transportasi adalah biaya
yang paling murah, seperti kereta api, bila tidak ada, dipertimbangkan
transportasi lainnya, seperti kapal angkutan sungai atau laut.
1) Angkutan Kereta Api; merupakan sistem transportasi yang paling
murah, dengan kapasitas angkut cukup besar.
2) Angkutan Udara; merupakan sistem transportasi yang paling
cepat, tetapi memiliki keterbatasan, seperti biaya cukup mahal,
kapasitas terbatas.
3) Angkutan Sungai dan Laut; sistem transportasi yang paling murah
sesudah kereta api; dan dapat mencakup sekeliling dunia, kecuali
untuk Eropa Timur harus dikombinasi dengan transportasi dengan
kereta api.
4) Saluran Pipa (BBM); sistem pengiriman mempergunakan saluran
pipa pada umumnya adalah untuk bahan bakar, seperti minyak
tananh (carossine), bensin (gasoline) atau Liquit Natural Gas
(LNG).
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7.2. Perencanaan Fasilitas
Secara umum, tujuan perencanaan fasilitas sebagai berikut:
1. Menunjang tujuan organisasi melalui peningkatan material handling
dan penyimpanan.
2. Menggunakan tenaga kerja, peralatan, ruang, dan energi secara
efektif.
3. Meminimalkan investasi modal
4. Meampermudah pemeliharaan
5. Meningkatkan keselamatan dan kepuasan kerja.
Sedangkan perencanaan fasilitas merupakan suatu proses yang
berkelanjutan.

Apabila engineering design process diterapkan untuk

perusahaan manufaktur, proses itu menjadi sebagai berikut:
1. Tetapkan jenis barang yang akan diproduksi.
2. Tentukan proses manufaktur yang diperlukan.
3. Tentukan hubungan antardepartemen.
4. Tentukan kebutuhan ruangan untuk semua departemen.
5. Susun alternatif-alternatif rencana fasilitas.
6. Evaluasi alternatif-alternatif itu.
7. Pillih satu alternatif terbaik.
8. Terapkan alternatif tersebut.
9. Pelihara dan sesuaikan dengan keadaan
10.Kembali ke langkah 1, dan seterusnya.
Berdasarkan klasifikasinya, perencanaan fasilitas dapat dibagi dalam
tiga jenis, yaitu:
1. perencanaan lokasi
2. perencanaan luas dan tata letak
3. perencanaan sistem material handling
7.2.1. Perencanaan Lokasi
Secara umum, penentuan letak pabrik harus memikirkan masukan
proses, proses itu sendiri serta keluaran proses. Bagi pabrik atau
perusahaan yang proses produksinya tergantung dari bahan mentah
dalam jumlah yang besar biasanya dibangun di dekat sumber bahan
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mentah. Industri jenis ini disebut Industri Analitis, seperti : Kilang
minyak dan pabrik cokelat. Di lain pihak Industri Sintetis yaitu yang
mengkombinasikan berbagai bahan biasanya diletakkan dekat pasar
(market-based), seperti pabrik bir dan asembling kendaraan. Demikian
pula perusahaan yang bersifat padat karya, biasanya diletakkan di lokasi
dimana upah rendah. Keluaran proses juga mempengaruhi lokasi pabrik.
Industri jasa biasanya diletakkan dekat pasar karena bahan dikumpulkan
dari berbagai tempat dan diproses menjadi 1 unit. Tapi untuk perusahaan
penelitian dan pengembangan biasanya ditempatkan di daerah yang
nyaman

jauh

dari

keramaian

agar

yang

bekerja

dapat

mengkonsentrasikan diri menemukan hal-hal baru.
A. Strategi Lokasi
Sebelum

pengusaha

menjalankan

aktivitasnya,

baik

industri

manufaktur atau industri jasa, hal pertama yang harus dipikirkan adalah
lokasi dimana bisnis itu dijalankan. Pemilihan lokasi yang salah akan
merugikan perusahaan tersebut begitu juga sebaliknya.
Menurut Maarif (2003) Tujuan dari lokasi strategi ini secara garis
besarnya adalah benefit dari lokasi yang terdiri dari :
1. Efisiensi waktu
2. Biaya yang minimum
3. Citra perusahaan
4. Keuntungan
5. Kredibilitas
Dalam pilihan lokasi, itu tergantung dari sifat bisnisnya. Ada yang
memilih di daerah pinggiran kota (untuk usaha pabrik), di kawasan
industri, di daerah pedesaaan, di luar negeri. yang termasuk kajian lokasi
adalah :
¾ Tidak pindah lokasi tetapi memperluas fasilitas yang ada, dengan
demikian bisa dibuat kantor cabang di berbagai tempat
¾ Menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain atau
RELOKASI karena lokasi yang ada ternyata tidak menguntungkan
lagi
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¾ Budaya dan adat kebiasaan masyarakat yang berubah
¾ Keuntungan perusahaan yang semakin turun
¾ Perubahan perda (peraturan daerah)
¾ Berpindahnya pusat kegiatan bisnis
¾ Berpindahnya konsentrasi pemukiman
¾ Adanya jaringan komunikasi dan pengangkutan yang lebih baik
Dalam menganalisis lokasi, harus dilakukan analisis kuantitatif terlebih
dahulu dilengkapi dengan analisis kualitatif agar pilihan lokasi memenuhi
harapan.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi adalah:
1. Keputusan negara
Pertimbangan memilih lokasi adalah :
¾ Peraturan pemerintah, sikap dan pendirian pemerintah, stabilitas
dan insentif pemerintah
Bagaimana keadaan stabilitas Indonesia? Ada tidak rangsangan
dari pemerintah sehingga investor memilih Indonesia sebagai
tempat bisnisnya? UU dan peraturan yang ada, mendukung atau
tidak? Bagaimana stabilitas rupiah?
¾ Isu-isu budaya dan ekonomi, hal ini menjadi dominan dalam
menarik investor
¾ Lokasi pasar; berhubungan dengan pangsa pasarnya
¾ Ketersediaan, sikap, produktivitas dan biaya tenaga kerja
¾ Ketersediaan bahan baku (pemasok), sarana komunokasi dan
energi
¾ Nilai tukar mata uang. Nilai tukar yang stabil akan mengundang
investor masuk karena prediksi bisnis kedepan dapat dilakukan
lebih mudah
2. Keputusan Daerah/Propinsi/Kabupaten.
Pertimbangannya adalah :
¾ Daya tarik suatu daerah (budaya, pajak, iklim) atau otonomi
daerah
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¾ Biaya dan ketersediaan utilitas (energi dan air). Dapat atau
tidaknya diperoleh gas, air dan listrikdisuatu daerah
¾ Peraturan perundang-undangan lingkungan propinsi atau kota
termasuk gangguan suara dan hak menggunakan jalan. Kalau ada
limbah pabrik mau dibuang kemana?
¾ Kedekatan dengan bahan baku dan konsumen
¾ Biaya

konstruksi

atau

lahan

yang

banyak

dipengaruhi

oleh

keadaan tanah dan kemungkinan banjir.

3. Keputusan Tempat
¾ Ukuran tempat, sehubungan dengan kemungkinan perluasan dan
biayanya. Berapa hektar yang dibutuhkan
¾ Sistem transportasi Laut (pelabuhan), bandara udara, jalur kereta
api, dan lintas darat
¾ Restriksi penetapan daerah/wilayah
¾ Dekat dengan pemasok (bahan baku) dan jasa yang dibutuhkan
termasuk fasilitas kehidupan seperti rumah, toko, rumah sakit

¾ Isu dampak lingkungan termasuk pengaturan limbah cair.
C. Metode Evaluasi Alternatif Lokasi
1. Metode Pemeringkat Faktor (The Factor Rating Method)
Adalah

metode

lokasi

yang

menekankan

tujuan

pada

proses

identifikasi biaya yang sulit untuk dievaluasi. Caranya adalah dengan
mengkuantifikasi data yang sifatnya kualitatif. Faktor Rating dilakukan
dengan prosedur:
¾ Memberi bobot terhadap faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan
dalam pemilihan lokasi
¾ Mengalihkan bobot faktor-faktor yang dipertimbangkan tersebut
dengan penilaian (skor) dari lokasi yang dipilih
¾ Memilih bobot yang paling tinggi untuk ditentukan sebagai lokasi
yang dipilih.
2. Analisis Titik Impas Lokasi (Locational Break Event Analysis)
Adalah suatu analisis biaya volume untuk membuat perbandingan
alternatif-alternatif lokasi biaya yang dikeluarkan untuk berproduksi
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tentunya

berbeda-beda

dikarenakan

lokasi

yang

berbeda,

karena

perbedaan tersebut, maka perusahaan akan membandingkan biaya
antara alternatif lokasi dimana biaya yang paling rendah/murah dipilih
sebagai lokasi perusahaan dan diperhatikan pula tingkat kapasitas yang
diproduksi. Kemudian dicari titik impas (Location Break Event Point)
dengan menyamakan biaya di 2 lokasi alternatif dengan tingkat kapasitas
produksi yang sama.
3. Metode Pusat Graviti (Center of Gravity Method)
Metode yang mencari lokasi ditengah-tengah dari beberapa lokasi
alternatif. Tujuannya adalah memperoleh jarak yang efisien dari segi
biaya perpindahan barang atau jasa dari lokasi yang ada.
4. Metode Transportasi (Transportation Method)
Teknik untuk memecahkan masalah program linier. Tujuannya adalah
menentukan pola yang terbaik untuk pengiriman barang beberapa lokasi
sumber

(supply)

ke

beberapa

lokasi

tujuan

(demand)

dengan

meminimalkan biaya produksi dan transportasi.

D. Strategi Lokasi Perusahaan Jasa :
Faktor sektor jasa dalam memilih lokasi adalah memaksimalkan
penerimaan. Pertimbangan lokasi pada strategi lokasi jasa, antara lain :
1. Daya

beli

pelanggan

disekitar

lokasi.

Misalnya:

membangun

Supermarket di Ibukota Kabupaten yang daya beli masyarakatnya
rendah meskipun ramai pengunjungnya.
2. Kesesuaian layanan dan citra dengan demografinya. Misal: Restoran
Jepang membawa pengunjungnya seolah-olah ada di Jepang dan
interior Jepang.
3. Persaingan di area lokasi. Apakah persaingan sehat atau tidak?
4. Kualitas persaingan
5. Keunikan lokasi perusahaan dan lokasi pesaing McDonald selalu
memilih lokasi di Supermarket dilantai satu paling pojok, sehingga
mudah dicari, dan tidak perlu membuang energi yang besar untuk
mencapainya.
6. Kualitas dan fasilitas fisik serta tetangga bisnis.
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7. Kebijakan operasi perusahaan.
8. Manajemen mutu.

7.2.2. Perencanaan Luas Dan Tata Letak
Luas produksi ialah suatu ukuran akan berapa banyak barangbarang yang dipakai produksi oleh suatu perusahaan. Semakin banyak
barang yang diproduksi, baik jumlahnya maupun jenisnya, semakin besar
luas produksinya.
Masalah ini sering dikenal sebagai penentuan target produksi.
Berapa target produksi untuk tahun yang akan datang merupakan
persoalan yang harus ditetapkan oleh manajer produksi. Dengan target
itulah maka rencana pengadaan bahan, tenaga kerja, bahan pembantu,
dan sebagainya dapat direncanakan lebih cermat. Untuk keperluan itulah,
luas produksi perlu ditentukan lebih dahulu. Untuk menentukan luas atau
target produksi ada banyak faktor yang diperhatikan, yaitu :
a. Bahan baku yang tersedia
b. Tersedianya tenaga kerja yang diperlukan
c. Dana yang diperlukan untuk pembiayaan
d. Besarnya potensi pasar yang terbuka
Kesemua faktor tersebut dapat dinalisis bersama-sama dalam suatu
analisis hasil dan perongkosan produksi.
a. Perencanaan Layout Pabrik
Mesin-mesin dan fasilitas pabrik haruslah disusun serta diatur
sedemikian

rupa

sehingga

dapat

menjamin

kelancaran

proses

produksi. Hal ini meliputi pemikiran tentang penyusunan fasilitasfasilitas

pabrik

seperti

mesin-mesin,

alat-alat

kantor,

alat-alat

pengankutan tempat penyimpanan barang jadi maupun bahan baku,
tempat makan beserta dapurnya, rest-room bagi tenaga kerja, dan
showroom merupakan persoalan tentang layout pabrik. Dalam hal ini
tentu saja kita harus melaksanakan pembagian tempat atau “zonning”
bagi tanah/lahan yang tersedia. Dengan melakukan zonning itu
dimaksudkan untuk membagi lahan yang ada ke dalam zone-zone
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yang akan diperuntukkan bagi masing-masing keperluan tersebut
diatas.

Dimanakah

akan

diletakkan

gudangnya,

dimana

mesin-

mesinnya, dimana tempat administrasi kantornya,dsb. Bentuk gedung
haruslah diusahakan sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh
penerangan yang murah, yaitu dengan penerangan matahari.
Menurut Maarif (2002 Tujuan pengaturan layout fasilitas ialah :
a. Memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik
b. Meminimumkan kebutuhan tenaga kerja
c. Mengusahakan agar aliran bahan dan produk lancar
d. Meminimumkan hambatan pada kesehatan
e. Meminimumkan usaha membawa bahan
f. Memaksimumkan pemanfaatan ruang yang tersedia
g. Memaksimumkan keluwesan layout
h. Memberi kesempatan berkomunikasi bagi karyawan
i.

Memaksimumkan hasil produksi

j. Meminimumkan kebutuhan pengawasan dan pengendalian
Efektivitas dari tata layout suatu kegiatan produksi dipengaruhi oleh 6
faktor yaitu:
a. Material Handling yang baik
b. Utilisasi Ruang ( Penggunaan ruang yang efektif )
c. Mempermudah Pemeliharaan
d. Kelonggaran Gerak (Luwes), yang diartikan sebagai kemampuan
layout menampung perubahan kombinasi produk.
e. Orientasi Produk

f. Perubahan Produk atau desain produk
Menurut

Heryanto

(2004)

Jenis

layout

yang

dipilih

biasanya

tergantung pada :
a. Jenis Produk
Apakah produk tersebut, barang atau jasa, desain dan kualitasnya
bagaimana.Jenis Proses Produksi Berhubungan dengan jenis tekologi
yang dipakai.

128

b. Volume Produksi
Volume mempengaruhi desain fasilitas sekarang dan pemanfaatan
kapasitas, serta penyediaan kemungkinan ekspansi dan perubahan.
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Dalam hal ini terdapat 3 macam layout :
a. Layout Proses atau Fungsional
Ialah suatu tata letak yang berkaitan dengan proses produksi dengan
volume rendah dan variasi tinggi sehingga mesin-mesin dan peralatan
yang mempunyai fungsi yang sama dikelompokkan dalam satu tempat
tertentu.

Gambar layout proses :
Bagian I

Bagian II

Bagian III

Bagian

IV

Barang Jadi
Mesin 1A

Mesin 2A

Mesin 1B

Mesin 2B

Mesin 3

Mesin 4A

Barang X

Mesin 4B

Barang Y

Bahan dasar

Keunggulan layout fungsional :
1. Mengakibatkan pemanfaatan optimal mesin, spesialisasi mesin dan
tenaga kerja.
2. Bagian fungsional luwes artinya dapat memproses berbagai jenis
produksi.
3. Mesin yang digunakan mesin serbaguna sehingga biayanya lebih
rendah.
4. Fasilitas lain pada layout fungsional tidak terpengaruh dengan adanya
kemungkinan satu mesin rusak.
Kelemahan Layout Fungsional :
1. Penetuan jalannya proses dan penentuan jadwal serta akuntansi
biayanya sulit, sebab tiap pesanan harus dikerjakan sendiri.
2. Pengendalian bahan dan biaya angkut bahan dalam pabrik relatif
tinggi
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3. Gerak bahan dalm pabrik relatif lambat, sehingga persediaan dalm
proses relatif besar.
4.

Pesanan-pesanan sering hilang. Sering terjadi proses membalik

b. Layout Produk
Disini mesin-mesin dan perlengkapan disusun berdasrkan urutan
operasi yang diperlukan bagi produk yang dibuat. Dalam hal ini
biasanya perusahaan memproduksi satu macam produk secara terumnerus dalam jumlah yang besar. Gambar layout produk :

Bahan Dasar

Mesin 1

Mesin 2

Mesin 1

Msein 3

Barang Jadi

Keunggulan Layout Produk :
1. Rendahnya biaya variabel per unit.
2. Biaya penanganan bahan yang rendah.
3. Mengurangi persediaan barang setengah jadi.
4. Proses pengawasan yang lebih mudah.
5. Hasil keluaran produksi yang lebih cepat.
Kelemahan Layout Produk :
1. Dibutuhkan volume yang tinggi, karena modal yang diperlukan untuk
menjalankan proses cukup besar.
2. Adanya pekerjaan yang berhentu pada satu titik mengakibatkan
seluruh opersi terganggu.
3. Fleksibilitas yang ada kurang saat menangani tingkat produksi yang
berbeda.
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c. Layout Kelompok
Layout kelompok memisah daerah/tempat serta kelompok mesin yang
membuat serangkaian komponen yang memerlukan pemrosesan
sama. Setiap komponen diselesaikan ditempat tersebut.

Masuk kelini pabrikasi

Menuju lini perakitan

Msin 1

Mesin 2

Mesin 1

Mesin 2

Mesin 2

Mesin 3

Mesin 3

Mesin 4
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Komponen X

Komponen Y

KomponenW

Komponen Z

Layout kelompok dibagi dalam 2 lini :
a. Lini Produksi ( tempat dibuatnya komponen).
b. Lini Perakitan (disini komponen yang dipabrikasi diletakkan pada
sekumpulan stasiun kerja).
c. Keunggulan Layout Kelompok :
1. Menghemat biaya pengendalian bahan.
2. Mudah mengetahui keberadaan tiap kelompok produk berada.
Kelemahan layout kelompok :
1. Pemanfaatan fasilitas tidak penuh.
2. Perlu pengendalian bahan yang baik.
Langkah-langkah dalam merencanakan layout :
1. Melihat

pada

perencanaan

produk

berupa

spesifikasi

yang

menunjukan fungsi yang dimiliki produk.
2. Menetapkan perlengkapan yang dibutuhkan dan memilih mesinmesinnya.
3. Analisis keseimbangan urutan pengerjaan, pemetaan, aliran.
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7.2.3. Perencanaan Sistem Material Handling
Material handling dapat diartikan sebagai menangani material dengan
menggunakan peralatan dan metode yang benar.
material

handling

merupakan

suatu

Perencanaan sistem

komponen

penting

dalam

perencanaan fasilitas, terutama yang berkaitan dengan desain tata letak.
Oleh karena itu, perencanaan tata letak dan perencanaan material
handling selalu saling terkait satu dengan yang lain.
Dalam material handling, jenis material yang ditangani tidak terbatas
pada bahan baku untuk proses industri saja.

Meskipun jenis

materialnya berbeda-beda, prinsip penanganannya relatif sama. Masalah
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material handling dapat terjadi di segala jenis perusahaan/ organisasi
dan dapat mempengaruhi total biaya operasi.

Oleh karena itu,

pendekatan yang sistematik dalam material handling perlu dilakukan.
Dari pengertian itu dapat diketahui bahwa material handling bukan
hanya menangani material, melainkan juga menyangkut berbagai aspek
lain , seperti penanganan, penyimpanan, transportasi, dan pengendalian
material. Dengan demikian, perencanaan materil handling harus disusun
sedemikian

rupa

agar

sejalkan

dengan

perencanaan

manufaktur,

distribusi dan sistem informasi manajemen.

7.3. Pengendalian Produksi
7.3.1. Konsep PDCA
Siklus PDCA juga dikenal dikenal dengan dua nama lain yang ada
kaitannya dengan para penggagasnya yaitu siklus Shewhart dan siklus
Demings. Adalah Walter A.Shewhart yang pertama kali berbicara
tentang konsep PDCA dalam bukunya yang berjudul “Statistical Method
From the Viewpoint of Qualitiy Control” pada tahun 1939 Shewhart
menyatakan bahwa siklus itu

menggambarkan bahwa strukturnya

berasal dari pengertian tentang evaluasi yang konstan mengenai praktek
manajemen, seperti halnya juga kesediaan manajemen untuk menerima
dan tidak memperhatikan gagasan yang tidak ditopang atau tidak
diterima yang semuanya itu merupakan kunci bagi pengembangan yang
berasal dari perubahan yang berhasil (Tague, 1945).
W. Edward Demings adalah orang pertama yang menggunakan
istilah “Shewhart Cycle” atau siklus Shewhart untuk PDCA dan
pemberian nama itu dilakukan setelah ia menjadi mentor dan juga guru
pada Bell Laboratories di New York. Demings mempromosikan PDCA
sebagai sebuah cara yang utama dalam mencapai CPI (peningkatan
proses berkelanjutan). Ia juga menyebutkan siklus PDCA sebagai siklus
PDSA (S adalah singkatan dari study).
dianggap

mendorong

Demings

pula

yang

orang Jepang di tahun 1950-an agar mereka

menerima dan menggunakan konsep PDCA dan konsep mutu lainnya
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yang

kemudian

memberikan

kehormatan

bagi

Demings

untuk

mengajarkan konsep tersebut. Itulah sebabnya mereka orang-orang
Jepang tersebut menyebut siklus PDCA dengan siklus Demings
Siklus PDCA (Plan-do-check-act) atau diterjemahkan ke dalam
Bahasa Indonesia menjadi PLTC (Perencanaan-lakukan-tindakan-cek)
merupakan sebuah model yang cukup terkenal dalam upaya peningkatan
proses berkelanjutan dalam manajemen mutu yang biasa disingkat
dengan CPI (Continual Process Improvement). Model dalam upaya
peningkatan proses berkelanjutan (CPI) ini mengajarkan kepada berbagai
organisasi untuk : (1) merencanakan suatu tindakan, (2) melakukan
tindakan tersebut dan (3) mengecek pelakasanaannya sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan untuk mengetahui apakah tindakan yang
telah dilakukan itu sesuai dengan rencana serta kemudian bertindak
sesuai dengan apa yang telah direncanakan tersebut.
Siklus PDCA atau PLTC terdiri dari empat langkah dalam upaya
peningkatan atau upaya melakukan perubahan
1. Merencanakan (Plan) : Menyadari adanya

peluang

dan

merencana kan perubahan untuk mewujudkan agar peluang itu
menjadi kenyataan.
2. Melakukan (Do) : Melakukan tes atau pengujian terhadap
perubahan yang diinginkan.
3. Mengecek

(Check)

:

Mereview

tes

yang

telah

dilakukan,

menganalisa hasilnya dan mengindentifikasi berbagai kemungkinan
yang dapat dipetik untuk dijadikan pelajaran.
4. Bertindak (Act) : Lakukan tindakan-tindakan berdasarkan apa
yang telah dipelajari pada langkah pengecekan (langkah 3).
Apabila perubahan memang berhasil, maka susunlah pelajaranpelajaran

yang dapat ditarik dan berasal dari tes tersebut, lalu

masukkanlah ke dalam perubahan yang lebih luas. Jika tidak
demikian
langkah

halnya, maka
lebih

lanjut

anda perlu melakukan lagi langkah -

sesuai

siklus PDCA dengan rencana yang

berbeda tentunya.
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PERBAIKAN
BERTINDAK
BARDASARKAN HASIL
ATAU
YANG SITELITI

MERENCANAKAN
PERUBAHAN
ACT
4
CHECK
3

PLAN
1

PENGUJIAN

DO
2

MENGAMATI
PENGARUH
ATAU
PERUBAHAN

MELAKSANAKAN
PERUBAHAN
PENGUJIAN

SIKLUS PDCA (plan-do-sheck-act)
Penjelasan siklus PDCA adalah:
1. mengembangkan rencana perbaikan merupakan langkah setelah
dilakukan pengujian ide perbaikan masalah.
2. melaksanakan rencana (DO)
3. memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai (check atau study)
4. melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan

7.3.2. MODEL SAMIE

SELECT (MENYELEKSI)
Mendefenisikan permintaan
utama untuk pelanggan inti.
2. Menetapkan proses yang
akan ditingkatkan.

1.

EVALUATIF (MENGEVALUASI)
9. Menilai pengaruh peningkatan
proses.
10. Menstandardisasikan proses
dan memantau peningkatan
proses yang berjalan
IMPROVE (MEMPERBAIKI)
7. Menetapkan tujuan perbaikan
proses kinerja proses dasar.
8. Mengembangkan dan
mengimplementasikan perbaikan
dengan dasar uji coba.

ANALYZE (MENGANALISA)
3. mendokumentasikan proses
yang ada.
4. Membuat ukuran-ukuran
proses.

MEASURE (MENGUKUR)
5. Mengumpulkan data kinerja
proses dasar.
6. Mengidentifikasi kesenjangan
kinerja proses.
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7.3.3. Proses Perbaikan Dan Pengendalian
Penetapan standar
/pengendalian dan
perbaikan nilai produk dan
kebutuhan yang belum
terpenuhi.

Standar komunikasi
INPUT

TRANSFORMASI

OUTPUT

Concurrent control
Preliminary
control
control

CUSTOMER VALUE

Rework control

TINDAKAN

Damage

PENGUKURAN

STUDI

PROSES PERBAIKAN DAN PENGENDALIAN

7.4.

DESAIN PRODUK DAN JASA
Produk adalah penawaran yang memuaskan terhadap kebutuhan

dari suatu organisasi. Pemilihan produk adalah pemilihan produk dan jasa
untuk dapat disajikan pada pelanggan atau klien. Contoh: Rumah Sakit
melakukan spesialisasi pada berbagai jenis pasien dan berbagai jenis
prosedur kesehatan.Sistem pengembangan produk (Product Development
System) dapat dilihat dari strategi produk yang paling efektif yang
berkaitan dengan keputusan produksi yang menyangkut arus kas (cash
flow), dinamika pasar (market dynamics), siklus kehidupan produk (PLC),
serta kapasitas organisasi. Pengembangan produk dapat dilakukan
apabila perusahaan dapat menciptakan segmen pasar yang baru (new
market segment), serta kebutuhan yang berkaitan dengan sumber daya
yang tersedia.
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Ada dua jalan untuk menciptakan langkah pengembangan produk,
yaitu;

(1)

kreativitas

dan

(2)

mengenali

kebutuhan

pelanggan.

Kreativitas dapat berkembang di antara karyawan di dalam organisasi
dengan

jalan

sering

melakukan

penyegaran

(brainstorming)

atau

memanfaatkan fungsi penyebaran kualitas (quality function deployment).
Siklus hidup produk terdiri dari fase perkenalan, pertumbuhan,
kematangan, penurunan.

Ide dari banyak sumber
Apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk merealisasi ide?
Permintaan pelanggan untuk memenangkan pesanan.
Spesifikasi nasional : bagaimana kerja suatu produk.
Spesifikasi produk : bagaimana pembuatan suatu produk ?
Cakupan tim
pengenbangan produk
desain & rekayasa

cakupan

tim

Pengkajian ulang desain : apakah spesifikasi produk ini merupakam
Cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ?

Test pasar : apakah produk memenuhi harapan pelanggan ?
Perkenalan pasar

Evaluasi

1. Membangkitkan ide
Sumber – sumber ide sering sekali muncul dari kebutuhan pasar,
rekayasa dan operasi yang mampu memunculkan ide baru, teknologi,
pesaing, penemuan dan karyawan.
2. Kemampuan perusahaan
Hal ini perlu diketahui karena tidak ada artinya jika perusahaan
tidak mampu mewujudkan ide – ide yang muncul. Ketidakmampuan ini
dapat disebabkan tidak tersedianya teknologi atau memerlukan investasi
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yang sangat besar.

Selain itu, ketidakmampuan karyawan untuk

memprosesnya disebabkan tidak ada ahlinya di perusahaan itu. Karena
itu, pastikan dulu bahwa perusahaan mampu untuk membuat dan
mengadakan produk itu. Keinginan konsumen Dengan mengikuti strategi
pasar, makaa strategi produk dapat diturunkan dan perusahaan dapat
mengetahui produk apa yang diinginkan konsumen.
3. Spesifikasi fungsi
Spesifikasi fungsi ini berupaya untuk mendefenisikan produk dalam
hal atribut – atribut apa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen
atau

mendefenisikan

karakteristik

rekayasa

produk,

setelah

itu

berikutnya adalah membuat prioritas dari atribut – atribut tersebut dalam
hal ini boleh saja membandingkan dengan produk para pesaing.
4. Spesifikasi produk
Tahapan ini merupakan tahapan untuk memikirkan apa bahan
baku produk tersebut, bagaimana bentuk, ukuran dan lain sebagainya.
5. Mengkaji ulang desain
Jika ada hal yang belum tercakup dari desain produk, padahal hal
tersebut sangat diinginkan konsumen maka perlu penambahan atribut
dalam desain yang telah di buat.
6. Melakukan test pasar
Dapat

dilakukan

dengan

meminta

lembaga–lembaga

atau

perusahaan-perusahaan riset pasar. Hasilnya dapat dijadikan acuan
apakah produk baru tersebut betul–betul akan diluncurkan ke pasar atau
tidak.
7. Memperkenalkan ke pasar
Setelah test pasar menunjukan hasil yang positif, barulah barang
diperkenalkan ke pasar, dapat dilakukan dalam jumlah tertentu dahulu
untuk melihat bagaimana respon konsumen.
8. Evaluasi
Evaluasi menjadi penting disebabkan karna tidak akan dapat
diputuskan suatu program berhasil atau gagal jika tidak di evaluasi.
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5.4.1. Pilihan – Pilihan Strategi Produk
1. Diferensiasi Produk
Konsumen menginginkan lebih dari sekedar produk yang sudah
mereka kenal, contoh : produsen pasta gigi “close up” menawarkan pasta
gigi yang berwarna dan menawarkan manfaat nafas wangi setelah
memakainya, dan diferensiasi produk ini cukup menyedot segmen
remaja.
2. Biaya rendah
Biaya

rendah

menjadi

fokus

strategi

di

bidang

pabrikan,

perusahaan berusaha untuk membuat proses produksi menjadi efisien
sehingga

produktivitas

meningkat

dan

sangat

menekankan

pada

kemampuan karyawannya agar produk yang dihasilkan betul – betul
berbiaya rendah. Inilah yang menjadi konsep manajemen Jepang “just in
time” atau perbaikilah terus–menerus.
3. Respon yang cepat
Orang – orang kota yang tidak bersedia menghabiskan waktu
berlama – lama dalam acara makan.

Akibatnya perhatian terhadap

penyajian dan pengiriman menjadi titik perhatian utama. misalnya
Strategi yang ditetapkan oleh McDonald atau KFC yang melakukan drive
trough
Komponen Produk :
Produk

Ide produk

Merk

Fisik Barang

Penampilan

Kemasan

Kualitas/mutu

Pelayanan
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Desain Produk
1. Desain yang tangguh/tegar
Adalah sebuah desain yang dapat diproduksi sesuia dengan
permintaan, walaupun pada kondisi yang tidak memadai pada proses
produksi.
2. Desain modular
Bermakna bahwa produk di desain dalam komponen – komponen
yang

dapat

dibagi

–

bagi

dengan

mudah

sehingga

menambah

adalah

penggunaan

fleksibelitas dalam produksi maupun pemasaran.
3. Computer Aided Design (CAD)
Perancangan

dengan

bantuan

komputer

komputer untuk merancang produk secara interaktif dan menyiapkan
dokumentasi teknis.

Teknolohi CAD didasarkan pada informasi desain

produk elektronik dalam bentuk digital CAD mengalami perluasan yaitu
Design for Manufacture and Assembly (DFMA), permodelan objek tiga
dimensi, Standard for the Exchange of Product Data (STEP)
4. Computer Aided Manufacturing (CAM)
CAM menunjuk pada penggunaan program komputer khusus untuk
memandu dan mengendalikan peralatan produksi. Keuntungan CAD dan
CAM
¾ Kualitas produk, CAD menjadikan perancang dapat meneliti lebih
banyak alternatif, bahaya yang mungkin terjadi, dan sebagainya.
¾ Waktu desainyang lebih pendek sehingga biaya lebih murah dan
respon cepat pada pasar.
¾ Pengurangan biaya produksi yang dapat mengurangi biaya.
¾ Ketersediaan data
¾ Kemampuan baru.
5. Analisis nilai (value analysis)
Memfokuskan diri pada usaha–usaha perbaikan selama produksi
berlangsung. Analisis nilai mencari perbaikan utama, bukan hanya dari
sisi kualitas tetapi juga produksi.
6. Analisis produk dengan penilaian

139

Analisis ini membuat daftar produk dengan urutan yang menurun
di lihat dari kontribusi biaya pada perusahaan.

Analisis ini menolong

pihak manajemen untuk melakukan evaluasi berbagai alternatif strategi.
Satu hal yang pokok dalam hal keputusan produk yaitu keputusan
membeli

jika

biaya

produksinya

lebih

mahal

daripada

biaya

pembeliannya, artinya hasil akhir dari keputusan ini adalah apakah
perusahaan jadi memproduksi produk tersebut atau tidak.
7. Persaingan berbasis waktu
Bermakna bahwa siklus hidup suatu produk menjadi lebih singkat, pada
kondisi seperti ini maka pengembangan prodik baru yang lebih cepat
akan lebih menguntungkan dan disukai darpada pengembangan yang
lambat.
Dokumentasi Produksi
1. Gambar rakitan
Memvisualisasikan suatu produk dalam bentuk pecahan bagian,
dimana bagian itu dapat di catat menjadi suatu produk.
2. Bagan rakitan
Memvisualisasikan suatu produk dalam bentuk komponen atau
bahan pembentukan produk tersebut.
3. Lembar arah kerja
Mendaftarkan semua operasi yang dilakukan untuk memproduksi
sesuatu.
4. Perintah kerja
Memuat jadwal yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk.
3

kolom

yang

perlu

dicantumkan

departemen, operasi, tanggal.

dalam

perintah

kerja

yaitu

;
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Desain Jasa
Pendekatan untuk desain jasa adalah :
−

Merancang produk sehingga penyelarasan selera (custommization)
dapat di tunda
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−

Produk modular, artinya customization mengambil bentuk pada
perubahan modul

−

Membagi jasa menjadi bagian–bagian kecil dan mengidentifikasi
bagian tersebut yang mentebabkan otomatisasi/mengurangi interaksi
pelanggan
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Aplikasi Pohon Keputusan Pada Desain Produk
Desain tree adalah suatu teknik untuk mengambil suatu keputusan.
Pohon keputusan ini bermanfaat ketika ada serangkaian keputusan dan
kejadian yang mempengaruhi keputusan atau kejadian lain. Yang perlu
di ingat dalam membuat pohon keputusan :
1. Memasukan semua alternatif kemungkinan dan mencantumkan
kondisi – kondisi tidak melakukan apa–apa
2. Memasukan hasil pada akhir cabang pohon keputusan
3. Melakukan pendekatan nilai harapan dengan pemangkasan pohon
Transisi Menuju Produksi
Akhirnya suatu produk (barang atau jasa), telah dipilh, didesain, dan
ditetapkan. Produk telah berkembang dari sebuah ide menjadi defenisi
yang fungsional dan mungkin menjadi sebuah desain manajemen harus
membuat keputuan. Saat keputusan di buat biasanya ada satu periode
produksi

percobaan

untuk

memastikan

desain

benar–benar

dapat

diproduksi. Ini merupakan uji kemampuan untuk di produksi. Beberapa
perusahaan menunjuk seorang manajer proyek, sementara yang lainnya
menggunakan tim pengembangan produk untuk memastikan transisi dari
pengembangan ke produk berjalan dengan sukses. Kedua pendekatan ini
memungkinkan rentang yang luas perlunya sumber daya dan potensi
sukses untuk memastikan produksi yang memuaskan dari sebuah produk
yang masih dalam kondisi berfluktuasi.
perpaduan

pengembangan

produk

dan

Pendekatan ketiga adalah
organisasi

manufaktur.

Pendekatan ini menjadikan perpindahan sumber daya antara dua
organisasi mudah disaat kebutuhan berubah. Tugas manajer operasi
adalah membuat perpindahan dari litbang ke produksi tanpa gejolak atau
sehalus mungkin.
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BAB VIII
ASPEK KEUANGAN
Keuangan merupakan salah satu fungsi bisnis yang bertujuan untuk
membuat keputusan keputusan investasi, pendanaan dan dividen.
Keputusan investasi ditujukan untuk menghasilkan kebijakan yang
berhubungan dengan (a) kebijakan pengalokasian sumber dana secara
optimal,

(b)

kebijakan

modal

kerja

(c)

kebijakan

invesasi

yang

berdampak pada strategi perusahaan yang lebih luas (merger dan
akuisisi) (Damodaran, 1997).
Keputusan pendanaan difokuskan untuk medapatkan usaha optimal
dalam rangka mendapatkan dana atau dana tambahan untuk mendukung
kebijakan investasi.. sumber dana dibagi dalam 2 kategori yakni :
(a) internal yaitu dari laba ditahan (retained earnings)
(b) sumber eksternal yaitu
1. Dalam bentuk utang yang meliputi penundan pembayaran utang,
pinjaman jangka pendek sebagai tambahan modal kerja dan
pinjaman jangka panjang (obligasi) sebagai dana investasi.
2. Menerbitkan Saham, baik dalam bentuk saham perdana (initial
public offer/IPO) maupun saham biasa baru sebagai sumber modal
investasi dalam rangka ekspansi perusahaan.
Masalah utama dalam mengoptimalkan keputusan pendaana adalah
menetapkan struktur modal (utang dan ekuitas) yang optimal sebagai
asumsi dasar dalam memutuskan berapa jumlah dana dan bagaimana
komposisi jumlah dana pinjaman dan dana sendiri yang ditambahakan
untuk

mendukung

kebijakan

investasi

sehingga

kinerja

keuangan

perusahaan dapat tumbuh secara sehat. Disamping itu konmposisi
struktur

modal

harus

pula

dipertimbangkan

hubungan

antara

perusahaan, kreditur maupun pemegang saham sehingga tidak terjadi
konflik. (Saragih, Manurung dan manurung, 2005)
Keputusan dividen ditentukan dari jumlah keuntungan perusahaan
setelah

pajak

(earning

after

tax).

Oleh

karena

itu

tujuan
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memaksimumkan keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham
(dividen)

dengan

kendala

memaksimumkan

laba

ditahan

untuk

diinvestasikan kembali sebagai sumber dana internal.dengan kata lain
semakin banyak jumlah laba ditahan berqarti semakin sedikituang yang
tersedia bagi pembayaran dividen

8.1.

KEBUTUHAN DANA
Suatu aktivitas bisnis tidak akan dapat berjalan dengan baik bila

tidak didukung oleh ketersediaan dana yang baik dan mencukupi. Bila
suatu aktivitas bisnis tidak dapat memenuhi permintaan barang atau jasa
sesuai dengan jumlah dan kriteria pelanggan dikarenakan bisnis tersebut
tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan proses produksinya,
maka sudah dapat dipastikan usaha bisnis tersebut akan terancam gagal.
Dalam menentukan besarnya dana yang akan diperlukan untuk
menjalankan

suatu

aktivitas

bisnis,

dibutuhkan

suatu

peramalan

(forecasting) yang baik. Peramalan atau taksiran ini berbeda-beda untuk
masing-masing jenis proyek. Pada umumnya, taksiran dana yang
dibutuhkan

tersebut

tergantung

pada

kompleksitas

dari

kegiatan

pendanaan itu sendiri, misalnya penentuan lokasi bisnis yang bergantung
kepada harga tanah. Semakin mahal harga tanah maka akan semakin
besar pula dana yang dibutuhkan oleh bisnis tersebut. Disamping itu,
terdapat pula faktor-faktor biaya yang akan dikeluarkan selama umur
bisnis tersebut.
Menurut carter dan Usry (2004)

biaya adalah: nilai tukar,

pengeluaraan, pengorbanan untuk memperoleh manfat. Biaya seringkali
sinonim

dengan

(diklasifikasi)

beban.

Biaya-biaya

dapat

dibagi

dalam

kategori

menjadi biaya langsung, biaya utama, biaya konversi,

biaya tidak langsung, biaya tetap, biaya variabel, biaya terkendali, biaya
produk, baiya periode, biaya bersama (joint cost), biaya estiamsi, biaya
standar, biaya tertanam (sunk cost) dan biaya tunai.
Studi keuangan akan lebih memberikan pendalaman ke arah
bagaimana dana akan dialokasikan. Secara umum, pengalokasian dana
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tersebut dapat dilakukan kedalam dua bentuk, yaitu untuk aktiva tetap
(fixed assets), dan untuk modal kerja (working capital).
1. Alokasi Dana Untuk Aktiva Tetap.
Aktiva tetap terdiri dari aktiva tetap berwujud (tangible
assets), dan aktiva tetap tidak berwujud (intangible assets). Menurut
Baridwan (1989.) aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang berwujud
yang dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu periode
akuntansi. seperti tanah, gedung perkantoran dan peralatannya,
gedung pabrik dan mesin-mesin, dan aktiva tetap lainnya., Aktiva
tetap tidak berwujud adalah: aktiva tetap yang tidak berwujud secara
fisik yang memiliki umur lebih dari satu tahun

seperti hak patent,

lisensi, copyright, goodwill, biaya pendahuluan, biaya-biaya praoperasional, dan lain sebagainya.
2. Alokasi Dana Untuk Modal kerja.
Weston & Copeland (1995) mendefenisikan modal kerja
adalah

investasi

perusahaan

dalam

bentuk

uang

tunai,

surat

berharga, piutang dan persediaan dikurang i beban lancar. Sedangkan
Sawir (2005), menyatakan

modal kerja adalah keseluruhan aktiva

lancar yang dimiliki perusahaan untuk membiayai kegiatan operasi
sehari-hari.
Secara umum modal kerja dapat diartikan dalam dua
bentuk, yaitu: gross working capital dan net working capital. Menurut
Varn Horne dan wachowichz JR (2005) gross working capital adalah:
keseluruhan aktiva lancar yang akan digunakan dalam operasi.
Sedangkan net working capital menunjukkan kelebihan aktiva lancar
di atas hutang lancar. Modal kerja di sini akan diartikan sebagai
keseluruhan aktiva lancar yang akan digunakan untuk kegiatan
operasional bisnis, diluar dari penggunaan dana untuk aktiva tetap
yang tersebut diatas. Estimasi dari modal kerja tergantung kepada
rencana produksi dan penjualan dari bisnis tersebut. Semakin besar
rencana produksi dan penjualan yang akan dilaksanakan oleh suatu
bisnis, maka akan semakin besar pula modal kerja yang dibutuhkan.
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8.2. Sumber Pendanaan
Pendanaan adalah suatu indikator penting dalam mendeteksi
apakah suatu bisnis dapat dijalankan atau tidak . Akhir-akhir ini, telah
banyak berkembang berbagai lembaga keuangan maupun non-keuangan
yang telah bersedia untuk mendanai suatu aktivitas bisnis, tentu saja
dengan persyaratan tertentu. Sumber dana dari lembaga-lembaga itu
sering disebut sebagai modal asing (modal pinjaman). Menurut Suratman
(2001), sumber dana dari modal asing adalah: sumber dana yang
didapatkan dari luar perusahaan (kreditur) yang tidak ikut memiliki
perusahaan

tersebut

seperti

Bank,

Perusahaan

Leasing,

dan

Lain

Sebagainya. Sumber dana dari modal asing biasanya berwujud hutang,
baik hutang jangka panjang, maupun hutang jangka pendek. Sumber
dana itu sendiri dapat juga berasal dari pihak internal perusahaan yang
akan melakukan aktivitas bisnis. sumber dana ini disebut juga sebagi
sumber dana modal sendiri. Sumber dana modal sendiri biasanya
berwujud Modal Saham dan Laba Ditahan.
Masalah yang sebenarmya yang pada akhirnya akan dibahas di
dalam Studi Aspek Keuangan itu sendiri – perihal modal – adalah
bagaimana bisnis tersebut akan didanai baik dengan modal sendiri,
modal

asing

ataupun

gabungan

keduanya,

akan

dapat

mencapai

keuntungan yang ekonomis. Artinya: bagaimana struktur modal tersebut
disusun agar dapat meminimumkan biaya modal (cost of capital),
sehingga akan optimal penggunaannya. Oleh karena itu, pembahasan
biaya modal ini – yang nanti akan dibahas juga dalam makalah ini –
sangat penting dilakukan untuk menentukan tingkat keuntungan (cut off
rate) yang diharapkan dari suatu aktivitas bisnis. artinya, suatu aktivitas
bisnis tersebut, baik akan didanai oleh modal asing atau modal sendiri
atau gabungan keduanya sangat bergantung kepada biaya modal
perusahaan
Dengan melakukan studi keuangan, akan diketahui informasi
mengenai total pasiva, biaya modal, sistem anggaran, proses akuntansi,
tingkat suku bunga, dan neraca pembukuan perusahaan tersebut, yang
berguna untuk memperoleh dana pembelanjaan atau investasi (Purba,
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2001).

Dari

penjelasan

diatas,

dapat

disimpulkan

bahwa

dana

pembelanjaan dapat diperoleh dari 2 sumber, diantaranya:
1. Hutang/ kredit/modal asing
2. Modal sendiri
Pembelanjaan Hutang
Pembelanjaan Hutang (debt) sebagai sumber pendanaan akan
memiliki

resiko

(risk)

berupa

pembayaran

bunga

(interest)

dan

pengembaliannya (repayment). Hal ini dikarenakan adanya prinsip The
Risk – return Tradeoff, yaitu: kecenderungan investor untuk memberikan
investasi kepada proyek dengan resiko yang tinggi, dengan tingkat
pengembalian yang diharapkan (expected return) akan tinggi pula
(keown dkk, 2001). Artinya: hutang/kredit dapat dipenuhi, apabila
tingkat suku bunga terhadap pinjaman tersebut sesuai dengan keinginan
kreditor atau investor.
Hutang yang digunakan untuk membelanjai kegiatan perusahaan
dapat dibagi dua, yaitu:
1. Hutang jangka pendek (short term debt)
2. Hutang jangka panjang (long term debt)
Hutang Jangka Pendek
Menurut Warren, Reeve & Fess, (2005), such liabilities that are to
be paid out of current assets and are due within a short time, usually one
year, are called current liabilities. Artinya: hutang jangka pendek akan
dikembalikan dalam tempo waktu kurang dari 1 tahun. Hutang jangka
pendek ini hanya dapat digunakan untuk pembiayaan investasi jangka
pendek pula, mis: pembiayaan aktiva lancar atau modal kerja.
Pendanaan hutang jangka pendek dapat berasal dari:
1. Pinjaman dari Lembaga Keuangan
Lembaga
tentang

keuangan
layak

atau

biasanya
tidaknya

akan memiliki beberapa penilaian
suatu

bisnis

menerima

pinjaman

investasi. Penilaian tersebut berkenaan dengan faktor-faktor sebagai
berikut:
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a. rencana penggunaan pinjaman perusahaan
b. kondisi keuangan bisnis perusahaan
c. peramalan tentang industri atau lingkungan di sekitar bisnis
perusahaan
d. adanya jaminan dari perusahaan yang dapat digunakan
untuk mengembalikan pinjaman
`Persyaratan-persyaratan

tersebut

akan

menentukan

jumlah

pinjaman, jangka waktu pinjaman, jaminan terhadap pinjaman, dan
tingkat suku bunga pinjaman.
2. Menerbitkan Surat Dagang.
Surat dagang mis: surat hutang wesel, dan surat hutang lainnya
dengan tingkat suku bunga yang menarik.
3. Kredit Dagang
kredit dagang adalah surat hutang yang memiliki kekuatan hukum
lebih lemah dibandingkan surat dagang.
4. Sumber Keuangan Lainnya
mis: pegadaian, masyarakat pemodal (kreditor), dan sebagainya.
Hutang Jangka Panjang
Menurut Warren, Reeve, & Fess (2005), liabilities that will be due
for a long time (usually more than one year) are called long-term
liabilities. Artinya hutang jangka panjang akan diharapkan dibayarkan
kembali dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun, mis: obligasi (bonds),
hipotik (mortage), dan sebagainya. Hutang jangka panjang dapat
digunakan untuk pembiayaan modal kerja ataupun membiayai aktiva
tetap.
Banyak perusahaan besar, yang umumnya membutuhkan dana
yang besar, memilih memperoleh dana dari obligasi, yaitu merupakan
surat hutang jangka panjang yang dibeli oleh para investor dari Negara.
Hal ini dikarenakan tingkat suku bunga obligasi yang relatif lebih rendah
dibandingkan pinjaman terhadap lembaga keuangan lainnya.
Ketika sebuah perusahaan berencana akan menerbitkan obligasi,
maka perusahaan tersebut akan membuat suatu indent document
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(dokumen inden). Dokumen inden adalah suatu dokumen resmi yang
menerangkan

atau

menjamin

kesanggupan

perusahaan

untuk

membayarkan hutang kepada pemegang Obligasi. Dokumen inden juga
mengungkapkan suatu Ciri call, yaitu hak kepada perusahaan penerbit
obligasi

untuk

melakukan

pembelian

kembali

obligasi

yang

telah

diterbitkan sebelum jatuh temponya obligasi tersebut.
Ada

beberapa

faktor

yang

harus

dipertimbangkan

dalam

menggunakan pendanaan hutang untuk membelanjai aktivitas usaha
suatu bisnis, yaitu:
1. biaya
2. resiko
3. syarat-syarat yang ditetapkan kreditor.
4. tingkat inflasi
5. kemampulabaan
6. posisi likuidiatas
7. keamanan usaha.
Pembelanjaan Modal Sendiri
Pembelanjaan yang akhir-akhir ini umumnya dipakai oleh banyak
aktivitas bisnis adalah Pembelanjaan modal sendiri. Pembelanjaan modal
sendiri disebut juga sebagai pembelanjaan atau pendanaan ekuitas, yang
digunakan untuk waktu yang tidak terbatas. Artinya pendanaan tersebut
akan digunakan selama umur perusahaan.
Di dalam pendanaan ekuitas, terdapat 2 hal yang penting, yaitu:
1. Laba Ditahan
Perusahaan
mendistribusikannya

akan
langsung

memilih
kepada

menahan
pemilik

laba
untuk

daripada
memperoleh

pendanaan ekuitas, mis untuk tujuan memperluas ekspansi perusahaan.
Perusahaan besar biasanya akan menahan sebahagian labanya untuk
deviden, dan sebahagian lagi untuk ditahan. Sementara perusahaan kecil
akan menahan sebahagian besar labanya untuk tujuan tertentu.
2. Penerbitan Saham

148

Pendanaan ekuitas, biasanya akan sering menggunakan saham
pada perseroan terbatas sebagai sumber pendanaannya, atau pada
persekutuan komanditer (CV) dan Firma (Fa) digunakan modal sekutu.
Sementara untuk perusahaan perseorangan, pembelanjaan sendirinya
menggunakan

modal

pribadi.

Saham

adalah

sebuah

tanda

bukti

keikutsertaan seseorang atau suatu pihak akan kepemilikan suatu
perusahaan atau suatu bisnis. saham akan diterbitkan oleh perusahaan
yang membutuhkan pendanaan ekuitas.
Saham yang akan diterbitkan dibagi menjadi dua, yaitu: saham
biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah sekuritas yang mewakili
sebagian kepemilikan dari perusahaan tertentu. Saham memiliki nilai
nominal (parvalue), dan dibukukan berdasarkan pada nilai nominalnya.
Di dalam perusahaan perseroan terbatas, yang menggunakan
pendanaan ekuitas, akan terdapat suatu Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS). Di dalam RUPS tersebut, hanya para pemegang saham biasa
yang

memiliki

perusahaan.
prioritas

suara

Sementara

utama

perusahaan

tidak

di

di

dalam

mengambil

pemegang

dalam

saham

penerimaan

membayarkan

deviden

keputusan-keputusan

preferen
deviden,
selama

akan

memiliki

apabila

sebuah

periode

tertentu.

Deviden adalah balas jasa yang diterima oleh pemegang saham (stock
holder’s) berupa bunga deviden atas investasi yang dilakukan oleh
mereka. Besarnya deviden yang dibayar, dapat ditentukan berdasarkan
perlembar atau persentase. Deviden yang diterima oleh para investor,
akan ditentukan berdasarkan suatu kebijakan perusahaan di dalam
RUPS. Produk kebijakan tersebut, disebut juga devidend payout ratio,
yang besarnya antara 0-100% dihitung dari pendapatan yang tersedia
bagi para pemegang saham biasa (earnings available to common stock
holder’s) Saham preferen juga memiliki hak klaim yang utama terhadap
aktiva perusahaan, bila perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan.
Saham diperdagangkan pada pasar modal (capital market).
Harga dari saham yang dijual oleh perusahaan (emisi saham) akan
menghadapi tiga kemungkinan (Purba, 2001), yaitu:
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1. harga pasar (market price) > nilai nominal (par value)
Apabila hal ini terjadi, maka proyek dinyatakan surplus. Para
pemegang saham yang bebas memperdagangkan sahamnya, akan
memperoleh pendapatan modal (capital gain).
2. harga pasar = nilai nominal
Apabila hal ini terjadi, maka akan terjadi suatu kondisi Break Event
Point (BEP). Artinya: para pemegang saham berada pada titik impas.
3. harga pasar < nilai nominal
Apabila hal ini terjadi, maka proyek dikatakan akan mengalami
kerugian atau sering disebut deficit. Sementara para pemegang
saham, akan mengalami kerugian modal (capital loss).
Pembelanjaan Campuran
Seperti dijelaskan sebelumnya, di dalam menjalankan usahanya,
suatu entitas bisnis diharapkan harus memiliki modal yang cukup untuk
melakukan pembiayaan terhadap aktivitas-aktivitas bisnisnya dalam
rangka pemenuhan atas barang ataupun jasa terhadap kepuasan
konsumen.

Dari

aktivitas

pembiayaan

tersebut,

diharapkan

suatu

perusahaan mampu menghasilkan laba.
Untuk memenuhi modal yang cukup tersebut, perusahaan akan
melakukan kegiatan pencarian modal. Modal tersebut dapat diperoleh
dari hutang atau modal sendiri. Dalam kenyataannya, jumlah kredit atau
hutang

di

dalam

kegiatan

permodalan

suatu

perusahaan

untuk

membelanjai proyek selalu terbatas.
Semakin tinggi peranan hutang di dalam pembiayaan aktivitas
bisnis suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula kemungkinan
untuk

mencapai

kemampulabaan

modal

sendiri

yang

tinggi

dari

perusahaan tersebut, diikuti semakin tingginya resiko, namun keamanan
yang dijamin akan semakin rendah. Sebaliknya, bila peranan modal
sendiri yang semakin tinggi, maka resiko yang dihadapi perusahaan akan
lebih rendah, sementara keamanan akan lebih tinggi, dan sekaligus pula
kemampulabaan akan modal sendiri semakin rendah.
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Karena factor-faktor di atas, banyak pimpinan proyek selalu
menggunakan pembelanjaan campuran didalam mendanai kegiatan
bisnisnya. Pembelanjaan campuran (financing mix) adalah penggunaan
pembelanjaan dengan mengkombinasikan antara pembelanjaan modal
sendiri

dan

pembelanjaan

hutang/kredit.

Dengan

pembelanjaan

campuran, diharapkan perusahaan dapat menghasilkan laba dengan cara
yang efektif.
Pertimbangan

didalam

memilih

penggunaan

pembelanjaan

campuran adalah dengan melihat tiga factor sebagai berikut:
1. Kemampulabaan (return on equity)
2. Resiko
3. Keamanan.
Resiko Dan Kemampulabaan (Return On Equity)
Tujuan untuk menentukan biaya penggunaan modal adalah
dalam rangka penentuan investasi yang terbaik. Kalau berinvestasi
menggunakan modal sendiri, maka cut off rate-nya adalah biaya modal
sendiri.
Kemampulabaan atau Return On Equity (ROE) adalah merupakan
tingkat

pengembalian

perusahaan

bisnis

terhadap

investasi

yang

diberikan oleh para kreditor. Sedangkan resiko adalah: tingkat perbedaan
antara nilai yang diharapkan (expected value), dengan nilai yang
sebenarnya akan diterima (actual value) di masa depan.
Tingkat pengembalian investasi adalah balas jasa dari resiko.
Artinya semakin besar resiko suatu proyek, maka akan semakin besar
pula ROE yang diharapkan akan diterima di masa depan. Sebaliknya,
semakin kecil resiko suatu proyek, akan semakin rendah pula tingkat
ROE yang diharapkan akan diterima.
Van Horne (2005) untuk menganalisis resiko biasanya dilakukan
dengan mengukur secara operasional suatu standard deviasi. Standard
deviasi adalah: ukuran lebar dispersi titik tengah distribusi probabilitas.
Resiko yang muncul dari kegiatan pendanaan adalah Resiko
Ekonomi (economic risk), dan resiko keuangan (financial risk). Resiko
ekonomi berhubungan dengan factor permintaan dan factor penawaran.
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Resiko Keuangan berkaitan erat dengan penggunaan kredit untuk
aktivitas pembiayaan itu sendiri, yang sering digambarkan dengan
tingkat bunga dan keamanan pembayaran kembali (repayment).
Keamanan
Setiap

penanam

modal/investor

tentunya

menanamkan

modalnya, mis dalam bentuk saham, dengan tujuan ingin memperoleh
kompensasi tambahan lebih dari modal yang akan ia tanamakan pada
suatu perusahaan. Namun, meskipun demikian, kompensasi atau tingkat
pengembalian yang diharapkan oleh investor dimasa depan , tentunya
tidak selamanya akan sesuai dengan harapan si pemegang saham. Sebab
masa depan penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Oleh karena itu,
dibutuhkan

suatu

tingkat

keamanan

dari

perusahaan

yang

dapat

digambarkan dari laporan keuangan dan analisis pengembalian modal
saham dari perusahaan yang bersangkutan.
Telah dikemukakan bahwa resiko menggambarkan suatu kondisi,
dimana diperoleh lebih dari satu dampak terhadap satu keputusanyang
dibuat. Probabilitas dari setiap kemungkinan tersebut, dapat diramalkan
terlebih dahulu, atau diestimasi. Probabilitas suatu peristiwa itu sendiri
adalah: kesempatan dari suatu kejadian untuk muncul atau terjadi.
Dengan mencatat segala kemungkinan yang dapat muncul dari suatu
peristiwa, dapat dlakukan sebuah distribusi probabilitas.
Keterkaitan

antara

keamanan

dengan

analisis

keuangan,

terutama kegiatan pembelanjaan campuran, Yaitu: semakin lama jangka
waktu (Validitas) jatuh tempo suatu dana yang digunakan dalam aktivitas
pendanaan perusahaan, maka akan semakin aman pula lah aktivitas
pendanaan tersebut digunakan untuk membiayai proyek. Sehingga dapat
kita simpulkan, dana yang paling aman digunakan untuk membelanjai
aktiva adalah dari modal sendiri. Sebab modal sendiri dapat digunakan
untuk membiayai proyek selama umur proyek, artinya dana modal
sendiri memiliki probabilitas pembayaran kompensasi nilai lebih besar
dibandingkan dengan hutang/kredit. Dan dana yang paling tidak aman
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untuk diinvestasikan adalah yang bersumber dari hutang lancar, karena
hutang lancar akan dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun.

8.3.

BIAYA MODAL (cost of capital)
Setiap modal yang ditananmkan atau diinvestasikan, akan

mengeluarkan biaya modal (cost of capital) tersendiri. Biaya modal
tersebut maksudnya adalah: biaya yang harus dikeluarkan setelah
adanya penanaman modal, mis: keharusan adanya pembayaran deviden
bagi pemegang saham.
Biaya modal hutang jangka panjang mengurangi besarnya pajak
pendapatan.

Biaya

hutang

jangka

pendek

akan

dibayar

sebelum

perhitungan pajak pendapatan, sehingga tidak berpengaruh terhadap
perhitungan pajak pandapatan. Sebaliknya, perhitungan biaya modal dari
modal sendiri baik deviden saham preferen, maupun saham biasa
diperhitungkan setelah perhitungan pajak pendapatan.
Berdasarkan pnjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan secara
singkat, bahwa struktur modal yang didominasi oleh hutang jangka
panjang akan mempunyai biaya modal yang lebih rendah dibandingkan
biaya modal dari struktur modal yang didominasi oleh modal sendiri. Dari
factor ini, suatu proyek bisnis bisa menjadi tidak layak, walaupun dari
segi pasar, pemasaran, dan studi tekhnologi telah dinyatakan lulus.
Karena perbedaan biaya modal. Mis: perusahaan A memiliki struktur
modal dengan biaya modal 25%, sementara perusahaan B memiliki
struktur modal dengan biaya modal 20%, tentu saja yang layak adalah
perusahaan B dalam menjalankan suatu proyek bisnis.
Ada

dua

faktor

yang

mempengaruhi

sumber

dana

yang

digunakan untuk investasi jangka panjang yakni utang jangka panjang
dan modal sendiri (saham preferen, saham biasa dan laba ditahan)
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8.4.

Aliran Kas (Cash Flow)
Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi

yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah
perusahaan selama suatu periode. Rincian pengeluaran dan penerimaan
kas di dalam laporan arus kas dapat dibedakan menjadi tiga aktivitas,
antara lain:
1. Aktivitas Operasi (operating activities)
Aktivitas

ini

meliputi

segala

aktivitas

bisnis

perusahaan

yang

berhubungan baik secara langsung, maupun tidak langsung dengan
kegiatan operasional pokok atau yang utama dari perusahaan, yaitu
dari transaksi yang digunakan untuk menentukan laba bersih.
2. Aktivitas Investasi (investing activities)
Aktivitas ini meliputi segala kegiatan yang berhubungan dengan harta
(assets) yang terdapat pada neraca.
3. Aktivitas Pembiayaan (financing activities)
Aktivitas ini akan memiliki kaitan dengan segala transaksi atau proses
aktivitas

bisnis

suatu

perusahaan

yang

mempengaruhi

pos-pos

kewajiban dan ekuitas pemilik.
Para investor biasanya terlebih dahulu akan memperhatikan
laporan arus kas dibandingkan laporan laba rugi (income statement). Hal
ini

dikarenakan

kas

adalah

tergolong

harta

lancar

yang

tingkat

likuiditasnya paling tinggi diantara semua harta lancar. Karena tingkat
likuiditasnya paling tinggi, maka kas tersebut dapat dengan segera
melunasi segala kewajiban yang ada pada perusahaan terhadap investor.
Dengan kata lain, dalam keadaan yang paling buruk, sejauh mana
perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dapat melunasi
kewajibannya, dapat diukur dengan seberapa besar nilai kas yang ada
pada laporan arus kas-nya.
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8.5. Pemilihan Investasi
Dalam bisnis kategori pemilihan investasi didasarkan pada yakni
Replacement ( menganti peraltan yang telah rusak/boros), Expansion
(ekspansi untuk produk yang sudah ada atau produk yang berbeda)
Beberapa metode yang dapat dilakukan di dalam penilaian
investasi akan dipaparkan dalam bagian ini. Metode-metode yang akan
dikemukakan ini adalah metode-metode yang secara umum digunakan di
dalam Laporan Studi Kelayakan Bisnis.
Metode –metode Evaluasi Project
1. Metode Payback Period (PP)
Payback period adalah suatu metode berapa lama investasi akan
kembali

atau

periode

yang

diperlukan

untuk

menutup

kembali

pengeluaran investasi (initial cash investment) dengan menggunakan
aliran kas, dengan kata lain payback period merupakan rasio antara
initial cash investment dengan cash flow-nya yang hasilnya merupakan
satuan waktu .
Contoh :
Besarnya

suatu

project

250

juta,

penerimaan

investasi

50

juta/tahun, maka Payback period projec adalah 5 tahun.
Kebaikan metode ini adalah mudah dan sederhana perhitungannya
dandigunakan terutama untuk perusahaan kecil. Keburukanya adalah
tidak memperhatikan nilai waktu dari uang dan tidak mmeperhitungkan
penerimaan investasi/proceeds yang diperoleh sesudakh payback periode
tercapai
2. Metode Net Present Value (NPV)
Metode ini adalah metode yang mengurangkan nilai sekarang
dari uang dengan aliran kas bersih operasional atas investasi selama
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umur ekonomis termasuk terminal cash flow dengan initial cash flow
(initial investment).
Contoh :
Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan proyek A dan B, tiap
proyekmemerlukan investasi sebesar Rp. 50.000.000, biaya modal
proyekitu adalah 10%. Cash flow investasi

proyek A dan B sebagai

berikut :
Tahun

Proyek A

Proyek B

Dalam ribuan
0

Rp. (50. 000).

Rp.( 50. 000.)

1

25.000.

8.000.

2

15.000.

16.000.

3

12.000.

18.000.

4

8.000.

25.000.

Hitung NPV tiap-tiap project ?
Proyek A
NPV = -50.000. + 25.000. + 15.000 + 12.000
(1+0.1) (1+0.1)² (1+0.1)³

+ 8.000
(1+0.1)

NPV = - 50.000 + 25.000 (0.9091) + 15.000 (0.8264) + 12.000
(0.7513) +
8.000 (0.6830)
NPV = - 50.000 + 22.727 + 12.396 + 9.015 + 5464
= -398
Proyek B
NPV = -50.000 + 7.272 + 13.222 + 13.523 + 17.075
= 1.092
Jika

NPV

positif,

usulan

proyek

investasi

dinyatakan

layak,

sedangkan jika NPV negative dinyatakan tidak layak. jika NPV = 0 maka
nilai perusahaan tetap walaupun usulan proyek diterima atau ditolak.
3. Metode Discount Payback Period
suatu metode untuk menentukan berapa lama suatu investasi akan
kembali dengan mendisontokan cash inflow sebesar cash out capital
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4. Metode Internal Rate of Return
IRR adalah nilai discount rate i yang membuat NPV dari proyek
sama dengan nol. discount rate yang dipakai untuk mencari present
value dari suatu benefit/biaya harus senilai dengan opportunity cost of
capital seperti terlihat dari sudut pandangan si penilai proyek. konsep
dasar opportunity cost pada hakikatnya merupakan pengorbanan yang
diberikan sebagai alternative terbaik untuk dapat memperoleh sesuatu
hasil dan manfaat atau dapat pula menyatakan harga yang harus dibayar
untuk mendapatkannya.
Kriteria penilaian yang dilakukan adalah: jika IRR yang diperolejh
ternyata memiliki nilai lebih besar dari rate of return yang ditentukan,
maka investasi dapat diterima.
5. Metode Profitability Index (PI)
profitability index dapat dihitung dengan membandingkan antara
PV kas masuk dengan PV kas keluar.
Rumus:
PV kas masuk
PI =
PV kas keluar
Kriteria penilaian PI adalah: jika nilai PI lebih besar dari 1, usulan proyek
dinyatakan layak, sebaliknya jika PI lebih kecil dari 1 usulan proyek
dinyatakan tidak layak.
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BAB IX
ASPEK TEKNOLOGI INFORMASI
9.1. Pengertian Teknologi Informasi
Banyak istilah yang berhubungan dengan teknologi informasi
karena banyaknya perubahan dan tidak adanya kesepakatan istilah yang
digunakan. Beberapa istilah yang sering digunakan adalah yaitu : sistem
informasi manajemen, sistem informasi manajemen berbasis komputer,
teknologi informasi (TI), teknologi sistem informasi, teknologi komputer,
manajemen informasi, dan sistem informasi (Jogiyanto, 2003:2).
Menurut beberapa pakar teknologi terdapat beberapa definisi
teknologi informasi (dalam Abdul Kadir dan Terra), yaitu :
a. Menurut Haag dan Keen, teknologi informasi adalah seperangkat
alat

yang

membantu

anda

bekerja

dengan

informasi

dan

melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan
informasi.
b. Menurut Martin, teknologi informasi adalah hal yang tidak hanya
terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat
lunak)

yang

digunakan

untuk

memproses

dan

menyimpan

informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk
mengirimkan informasi.
c. Menurut Williams dan Sawyer, teknologi informasi adalah teknologi
yang

menggabungkan

komputasi

(komputer)

dengan

jalur

komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan
video.
d. Menurut Rahardjo (2002:74), teknologi informasi adalah sama
dengan teknologi lainnya, hanya informasi merupakan komoditas
yang diolah dengan teknologi tersebut. Dalam hal ini, teknologi
mengandung konotasi memiliki nilai ekonomi yang mempunyai nilai
jual.
Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa teknologi informasi
tidak

sekedar

berupa

teknologi

komputer,

tetapi

juga

mencakup

teknologi komunikasi. Dengan kata lain, teknologi informasi adalah
gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi.
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9.2. Klasifikasi Sistem Teknologi Informasi
Sistem teknologi informasi dapat dibedakan dengan berbagai cara
pengklasifikasian.

Menurut

Abdul

Kadir

dan

Terra

TI

dapat

diklasifikasikan atas :
a) Menurut fungsi yang diemban sistem, sistem teknologi informasi
dapat dibedakan atas :
1) Embedded IT system adalah sistem teknologi informasi yang
melekat pada produk lain. Contohnya sistem VCR ( Video Casette
Recorder) memiliki sistem teknologi informasi yang memungkinkan
pemakai dapat merekam tayangan televisi.
2) Dedicated IT system adalah sistem teknologi informasi yang
dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus. Contohnya, ATM
(Anjungan Tunai Mandiri) dirancang secra khususuntuk melakukan
transaksi keuangan bagi nasabah bank.
3) General purpose IT system adalah sistem teknologi informasi yang
dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktifitas yang bersifat
umum. Contohnya, PC (Personal Computer)
b) Menurut departemen dalam perusahaan bisnis, TI dibedakan atas:
sistem

informasi

akutansi,

sistem informasi

pemasaran,

sistem

informasi produksi, dan lain-lain.
c) Menurut dukungan terhadap level manajemen dalam perusahaan, TI
dapat

dibedakan

atas

:

sistem

pemrosesan

transaksi,

sistem

pendukung keputusan, dan sistem informasi eksekutif.
9.3. Peranan Teknologi Informasi Bagi Perusahaan
Pada dasarnya peranan TI bagi setiap perusahaan bersifat unik
dan spesifik. Hal ini disebabkan karena masing-masing perusahaan
memiliki strategi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Walaupun dua
buah perusahaan misalnya berada pada sebuah industri yang sama,
namun peranan teknologi informasinya bisa sangat berbeda.
Teknologi informasi (TI), yang dikhususkan untuk pengolahan data
menjadi informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Teknologi informasi
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terus-menerus mengalami perkembangan baik dari segi bentuk, ukuran,
kecepatan

dengan

kemampuan

untuk

mengakses

multimedia

dan

jaringan komputer (Sutedjo, 2002).
Di satu sisi perusahaan sadar bahwa sudah saatnya harus memiliki
suatu sistem TI yang menunjang bisnis mereka, sementara di lain pihak
mereka harus mengeluarkan biaya yang relatif cukup besar untuk dapat
merancang dan mengimplementasikan

TI yang

dibutuhkan. Tanpa

memiliki TI yang cukup canggih, sulit bagi perusahaan untuk bersaing
dengan perusahaan besar lainnya baik dari dalam maupun dari luar
negeri (Indrajit, 2004:35).
Menurut

Jogiyanto

(2003:18)

sistem

teknologi

informasi

memberikan lima peran utama di dalam organisasi :
a.

Meningkatkan

efisiensi,

yaitu

menggantikan

manusia

dengan

teknologi di proses produksi.
b. Meningkatkan efektifitas, yaitu menyediakan informasi bagi para
manajer

di

organisasi

untuk

mendukung

proses

pengambilan

keputusan dengan lebih efektif yang didasarkan dengan informasi
yang akurat, tepat waktu, dan relevan sehingga mendapat hasil
produksi yang akurat dan bebas dari cacat produksi sesuai dengan
sasaran produksi yang diinginkan.
c.

Meningkatkat

komunikasi,

yaitu

mengintegrasikan

penggunaan

sistem teknologi informasi dengan menggunakan email dan chat.
d. Meningkatkan

kolaborasi,

yaitu

dengan

menggunakan

video

conference dan teleconference.
e.

Meningkatkan kompetitif, yaitu sistem teknologi informasi digunakan
untuk keunggulan kompetisi.
Menurut Indrajit (2003:30) jika ditinjau dari segi peranan strategis

TI, terdapat lima jenis tujuan dari dilakukannya investasi terhadap
teknologi tersebut, yaitu :
1) Karena alasan kelangsungan hidup perusahaan atau bisnis itu
sendiri, dalam arti bahwa perusahaan melihat keberadaan TI di
dalam bisnis terkait sifatnya adalah mutlak. Contohnya adalah
perusahaan

semacam

bank

retail,

hotel

berbintang

lima,
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transportasi

penerbangan,dan

lain

sebagainya

yang

tidak

mungkin dapat bertahan lama dalam ketatnya persaingan bisnis
tanpa diperlengkapi oleh TI.
2) Perusahaan

melakukan

investasi

TI

karena

alasan

ingin

memperbaiki efisiensi. Diharapkan dengan diimplementasikannya
TI dalam sejumlah aktifitas tertentu, maka akan dilakukan proses
reduksi atau optimalisasi terhadap alokasi berbagai sumber daya
perusahaan, seperti : manusia, waktu, biaya, material, aset, dan
lain-lain.

Biasanya

TI

dipergunakan

biaya

komunikasi

dan

transaksi.
3) Tujuan investasi TI adalah untuk memperbaiki efektifitas usaha
(do the right thing), diamana TI akan dipergunakan untuk
menopang kehandalan kegiatan bisnis.
4) Keinginan perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif
agar

dapat

meninggalkan

para

pesaing

bisnisnya

dengan

mengembangkan TI yang tidak terdapat pada perusahaan lain
yang belum memilikinya. Dalam hal ini diterapkan melalui konsep
manajemen

baru,

dimana

secara

signifikan

implementasi

berbagai perangkat TI diharapkan membawa perusahaan jauh di
depan dibandingkan dengan para pesaing bisnisnya.
5) TI sebagai salah satu perangkat infrastruktur yang tidak dapat
dihindari keberadaannya bagi sebuah perusahaan di era global
ini. Adalah merupakan suatu standart bagi perusahaan dewasa ini
untuk memiliki corporate website yang dapat diakses oleh para
calon pelanggan di seluruh dunia, menggunakan email sebagai
sarana berkomunikasi sehari-hari, dan lain sebagainya, dimana
keseluruhan

perangkat

tersebut

sudah

menjadi

sebuah

infrastruktur usaha yang harus dimiliki oleh perusahaan.
Peranan TI pada masa sekarang tidak hanya diperuntukan bagi
organisasi,

melainkan

juga

untuk

kebutuhan

perseorangan.

Bagi

organisasi, TI dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif,
sedangkan bagi perseorangan TI dapat digunakan untuk mencapai
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keunggulan pribadi, termasuk untuk mencari pekerjaan (Abdul dan Terra,
2003:22).
9.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Teknologi kini semakin marak diperbincangkan karena diyakini
dapat memberi keunggulan bersaing. Contohnya bank BCA, meski bukan
yang pertama dalam memanfaatkan TI sebagai keunggulan utamanya,
namun terus-menerus menciptakan produk-produk layanan yang inovatif
yang berbasis TI.
Keunggulan bersaing ini dapat dicapai melalui banyak cara
misalnya, harga terjangkau, kualitas terjamin, keramahan, kecepatan
layanan, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan pemanfaatan TI dalam
perusahaan, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan TI untuk
meningkatkan

kualitas

informasi,

kontrol

kinerja

perusahaan,

dan

peningkatan layanan untuk memenangkan pasar. Ide dasarnya adalah
perusahaan menggunakan TI baik sebagai alat bantu maupun strategi
yang tangguh untuk mengintegrasikan dan mengolah data dengan cepat
dan akurat serta untuk penciptaan produk layanan baru sebagai daya
saing untuk menghadapi kompetisi (Sutedjo, 2002:26).
Teknologi informasi juga dimanfaatkan oleh banyak organisasi
sebagai kekuatan untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat
dewasa ini. Menurut Sutedjo (2002:24) banyak manfaat yang dipetik
oleh perusahaan dengan penggunaan TI, yaitu :
1)

Integrasi data dan informasi
Pembangunan

TI,

memungkinkan

perusahaan

untuk

mengintegrasikan data baik berupa data setup maupun data
transaksi yang dilakukan dari berbagai lingkungan jaringan.
2)

Sistem

pengorganisasian

data

memungkinkan

sistem

bebas

redudansi data.
Pembangunan TI yang bertumpu pada sistem pengorganisasian
data, akan menghindarkan sistem dari bahaya duplikasi data
(redudansi) artinya perubahan terhadap data yang satu belum
tentu akan diikuti perubahan data duplikatnya.
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3)

Meningkatkan kecepatan dan keakuratan penyusuanan laporan
manajerial.
Tuntutan akan ketersediaan laporan manajerial yang standar
sering mengakibatkan tekanan psikologis yang sangat tinggi bagi
para manajer. Untuk itu TI membantu menghasilkan laporan yang
memudahkan dalam penyusunan laporan manajerial.

4)

Meningkatkan kualitas produk dan kecepatan layanan konsumen.
Melalui

TI,

semua

departemental

dalam

perusahaan

akan

mendapat aliran informasi yang tepat pada waktunya sehingga
kualitas

produksi

dapat

ditingkatkan.

Karena

departemen

persediaan barang dan departemen produksi dapat memperoleh
informasi yang jelas dan tepat dalam waktu yang singkat, yang
akan berdampak pada peningkatan layanan konsumen.
5)

Meningkatkan citra perusahaan.
Pembangunan TI akan meningkatkancitra perusahaan dari sudut
pandang

internal

maupun

elsternal

perusahaan.

Layanan

konsumen akan sangat cepat dilakukan sehingga kepercayaan
masyarakat meningkat dan akan mengalirkan simpati yang cukup
besar

untuk

mendorong

tingkat

pembelian

produk

dari

perusahaan.
Menurut Jogiyanto (2003:8) sistem teknologi informasi dapat
dimanfaatkan di internal atau di eksternal organisasi. Di internal
organisasi TI dapat diterapkan di fungsi-fungsi organisasi dan di
tingkatan-tingkatan manajemen. Sistem TI yang diterapkan secara
eksternal merupakan sistem TI internal yang ditarik ke luar organisasi
menggunakan teknologi komunikasi. Tujuan dari sistem TI ini adalah
untuk menjangkau pihak eksternal perusahaan secara lebih efektif
sehingga

menjangkau

secara

langsung

pemasok

dan

pelanggan

perusahaan supaya perusahaan dapat memenangkan persaingan, karena
sistem TI seperti ini sekarang merupakan alat yang memungkinkan
menciptakan keunggulan kompetisi.
Manfaat TI di bidang bisnis dapat dijadikan sebagai produk atau
dapat digunakan sebagai alat (tools). Jadi, sebuah perusahaan dapat
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menghasilkan

produk

TI

atau

dapat

menggunakan

TI

untuk

menghasilkan produk atau layanannya. (Rahardjo, 2002:77).
Dalam hubungan pembeli-penjual, informasi dapat menentukan
daya tawar relatif dari konsumen serta informasi mendefinisikan relasi
dengan pemasok. Adanya sebuah relasi berarti bahwa perusahaan telah
membangun saluran khusus secara elektronik (TI). (Philip dalam Janita).
Dalam pemanfaatan TI oleh perusahaan akan memunculkan
sebuah kebimbangan yaitu bagian mana dari fungsi TI yang sebaiknya
diambil dari luar (outsourced) dan yang sebaiknya disediakan sendiri oleh
perusahaan. Dalam hal ini pertimbangan yang mendasar apakah operasi
teknologi tertentu memberikan manfaat strategis atau apakah hanya
merupakan komoditas yang tidak akan membedakan kita dengan
pesaing. Teknologi informasi kemudian tidak hanya menjadi komplemen
dari sumber keunggulan bersaing tradisional, tetapi menjadi sumber
keunggulan bersaing maupun pencipta basis persaingan yang baru.

Gambar 9.1. Manfaat IT dalam Proses bisnis
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5. Resiko dan Kegagalan PenerapanTeknologi Informasi
Masalah investasi dan penggunaan di bidang TI merupakan hal
yang cukup memusingkan bagi perusahaan. Di satu sisi perusahaan
sadar bahwa harus memiliki TI yang dapat menunjang bisnis, sementara
di lain pihak perusahaan harus mengeluarkan baiya yang cukup besar
untuk dapat merancang dan mengimplementasikan TI yang dibutuhkan.
Tanpa memiliki TI yang cukup canggih, sulit bagi perusahaan untuk
bersaing dengan perusahan lain.
Dalam pemanfaatan TI, tentu mengandung resiko atau kegagalan
yang mungkin saja terjadi di dalam perusahaan. Resiko-resiko atau
kegagalan-kegagalan tersebut tersebut antara lain :
a) Gagalnya

penerapan

perusahaan

yang

TI

kareana

belum

siap

faktor

untuk

internal

dan

eksternal

mengimplementasikan

TI

sehingga investasi telah keluar secara percuma dan tidak dapat
dikembalikan lagi. (indrajit, 2004:5).
b) Tingginya biaya pemeliharaan dan pengembangan teknologi yang
harus ditanggung oleh perusahaan. Sehingga walaupun secara bisnis
telah terjadi peningkatan output, membengkaknya biaya overhead
pemeliharaan

maupun

pengembangan

TI

telah

menyebabkan

tingginya faktor input yang dibutuhkan sehingga secara langsung
berdampak pada perhitungan produktifitas. (Indrajit, 2004:5).
c) Cepatnya

perkembangan

dan

perubahan

inovasi

TI

sehingga

perusahaan harus terus meng-up date TI yang dimilikinya untuk
dapat terus bersaing secara kompetitif. Padahal dalam penerapan TI
perusahaan harus mengeluarkan investasi yang cukup besar.
d) Perusahaan harus memahami TI yang digunakan dengan tingkat
keamanan yang dibangun di sekeliling database dan software secara
hati-hati

karena

TI

yang

digunakan

sangat

rentan

terhadapa

gangguan dari luar seperti hacker, virus dan gangguan lainnya yang
merugikan perusahaan (Prahalad, 2005:133).
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BAB X
MEMAHAMI PERILAKU KONSUMEN
Secara sederhana, perilaku konsumen mengacu kepada perilaku yang
ditunjukkan oleh individu dalam membeli dan menggunakan barang dan
jasa. Studi secara sistematis mengenai konsumen telah berkembang
pesat sejak dekade 1950an (Craig Lees, Joy & Browne, 1995 ). Disiplin
ilmu perilaku konsumen banyak mengadaptasi dari berbagai disiplin ilmu
lain. Lingkup studi perilaku konsumen meliputi sejumlah aspek krusial
sebgai berikut :
♦

Siapa yang membeli produk atau jasa ? ( WHO )

♦

Apa yang dibeli ? ( WHAT )

♦

Mengapa membeli produk atau jasa tersebut ? ( WHY )

♦

Kapan membeli ? ( WHEN )

♦

Di mana membelinya ? ( WHERE )

♦

Bagaimana proses keputusan pembeliannya ? ( HOW )

♦

Berapa sering membeli dan / atau menggunakan produk / jasa ?
( HOW OFTEN )
Salah satu faktor fundamental dalam studi perilaku konsumen adalah

premis bahwa " people often buy products not for what they do, but for
what they mean ", artinya konsumen membeli sebuah produk bukan
semata – mata karena mengejar manfaat fungsionalnya, namun juga
mencari makna tertentu. Hermawan Kartajaya dalam bukunya Marketing
in Venus Menyebutkan bahwa emotional benefit dari pelanggan lebih
menjadi nilai tambah kepada perusahaan disbanding functional benefir
semata.
Makna konsumsi sebuah produk bisa bermacam – macam untuk
konsumen yang berbeda. Ada empat tipe makna konsumsi yang dialami
konsumen, yaitu :
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 Self-concept attachment, yaitu produk membantu pembentukan
identitas diri konsumen. Contohnya : pembelin parfum dan produk
lain yang bermerek eksklusif.
 Nostalgic attachment, yaitu produk bisa menghubungkan konsumen
dengan kenangan masa lalunya. Contohnya ; pembelian album musik
lama
 Interdependence, dimana produk menjadi identitas sehari – hari
pelanggan. Contohnya ; pembelian sabun mandi
 Love, di mana produk membangkitkan ikatan emosional tertentu.
contohnya ; Hash House Harrier

Kenyataan menunjukkan bahwa keinginan dan tindakan konsumen
kadangkala menghasilkan konsekuensi negatif terhadap diri sendiri dan /
atau masyarakat sekitarnya. Kondisi ini biasa diakibatkan tekanan sosial
dan eksposur berlebihan yang sulit diwujudkan. Situasi – situasi negatif
ini disebut " the dark side of consumer behaviour ", diklasifikasikan
sebagai berikut :


Addictive consumption, misalnya ; kecanduan internet, videogames,



Compulsive consumption, misalnya ; ' shopaholics', kecanduan
berbelanja



Consumed consumers, misalnya ; prostitusi, penjualan organ tubuh
serta Aktivitas – aktivitas ilegal

Terdapat berbagai macam definisi spesifik mengenai perilaku
konsumen, diataranya sebagai berikut :
±

Perilaku konsumen ( Consumer behavior ) adalah " aktivitas –
aktivitas individu dalam pencarian, pengevaluasian, pemerolehan,
pengonsumsi, dan penghentian pemakaian barang dan jasa " ( Craig
– Lees, Joy & Browne, 1995 )

±

Perilaku konsumen adalah " studi mengenai proses – proses yang
terjadi pada saat individu atau kelompok menyeleksi, membeli,
menggunakan, atau menghentikan pemakaian produk, jasa, ide, atau
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pengalaman dalam rangka memuaskan keinginan dan hasrat tertentu
" ( Solomon, 1997 ).
±

Perilaku konsumen adalah " Perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen
dalam

mencari,

membeli,

menggunakan,

mengevaluasi

dan

menghentikan konsumsi produk, jasa dan gagasan " ( Schiffman &
Kanuk, 2000 )
±

Perilaku konsumen adalah " studi mengenai individu, kelompok,
organisasi dan proses – proses yang dilakukan dalam memilih,
menentukan,

mendapatkan,

menggunakan

dan

menghentikan

pemakaian produk, jasa, pengalaman atau ide untuk memuaskan
kebutuhan

serta

dampak

proses

–

proses

tersebut

terhadap

konsumen dan masyarakat " ( Hawkins, Best & Coney, 2001 )
±

Perilaku konsumen adalah " aktivitas mental dan fisik yang dilakukan
oleh pelanggan rumah tangga ( konsumen akhir ) dan pelanggan
bisnis yang menghasilkan keputusan untuk membayar, membeli dan
menggunakan produk dan jasa tertentu " ( Sheth & Mittal, 2004 )

Secara skematis, dimensi perilaku konsumen meliputi tiga aspek
utama, yaitu ; tipe, perilaku dan peranan pelanggan.

Konsumen akhir
Konsumen bisnis
Tipe Pelanggan

Aktivitas Mental
Aktivitas Fisik
Perilaku

Users
Buyers Payers
Peranan
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10.1. Perilaku Konsumen di Indonesia
Berbagai riset pasar dilakukan untuk melihat kondisi perilaku
konsumen di Indonesia, survey yang dilakukan seringkali tidak akurat
karena melihat data demografis yang memilah konsumen berdasarkan
Usia, Jenis Kelamin, Lokasi, Besar pengeluaran. Sehingga survey yang
ada berfokus pada siapa (konsumen) dan apa (produk), ketimbang
bagaimana dan apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam membeli
produk. Survey yang dilakukan oleh Lowe Indonesia dan lembaga riset
Prompt pada akhir 2005 menunjukkan 8 tipikal konsumen indonesia
berdaarkan psikografis yakni Confident Establish (bapak baik-baik)
15,2%, The Optimistic Domestic Goddes ( ibu PKK) 13,2%, The Change
Expectanting Lad (demi Teman) 10,5%, The Cheerful Humanist (si
Lembut Hati) 12,1%, The Introvert Wallflower (si Pasrah) 8,1%,, The
savy conqueror/cityslickers (main untuk menang) 16%, The Networking
Pleasure Seeker (Gaul, Glamour) 11%, The Spontaneoues Fun- Loving
(bintang Panggung) 13,6%.

10.1. KERANGKA ANALISIS PERILAKU KONSUMEN JASA
Proses keputusan konsumen bisa diklasifikasikan secara garis
besar ke dalam tiga tahap utama, yakni ; prapembelian, konsumsi dan
evaluasi purnabeli.

Tahap Pra – Pembelian
purnabeli
Identifikasi
kebutuhan

Pencarian
informasi

Tahap konsumsi

Tahap
evaluasi

Pembelian &
konsumsi

Evaluasi
purnabeli
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IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
Proses

pembelian

diawali

ketika

seseorang

mendapatkan

stimulasi yang mendorong pertimbangan pembelian barang atau jasa
tertentu. Stimulasi berupa :


♦
♦
♦
♦

Commercial cues, yaitu stimulasi berupa promosi perusahaan
Social cues, adalah stimulasi dari kelompok referensi yang dijadikan
panutan. Kelompok referensi diklasifikasikan ke dalam beberapa
kategori, yaitu :
Frekuensi kontak ; kelompok primer dan kelompok skunder
Sifat keanggotaan ; symbolic group dan membership group
Tingkat formalitas ; kelompok informal dan kelompok formal
Kebebasan memilih ; ascribed group dan choice group
.

Sifat Keanggotaan
Membership Group

Symbolic Group









Frekuensi Kotak
Kelompok Primer
Keluarga
Organisasi Kerja
Kelompok Rohani
Kelompok Persaudaraan
atau ikatan alumni
Role model pribadi
Orang
lain
yang
berpengaruh
Orang yang dikagumi
secara diam-diam

Kelompok Sekunder
 Asosiasi Profesional
 Credit unions
 Sukarelawan kampanye
politik
 Selebriti
 Perusahaan-perusahaan
yamg
masuk
dalam
Fortune 500.

Sementara itu, Sheth, et al. (1991) menegaskan bahwa prilaku konsumsi
setias individu dipengaruhi oleh lima kebutuhan utama di bawah ini.
1. Kebutuhan fungsional
Suatu

barang/jasa

bisa

memuaskan

kebutuhan

ini

melalui

tujuan/kegunaan fisik atau fungsionalnya. Misalnya sabun cuci
membersihkan kotoran.
2. Kebutuhan sosial.
Suatu barang/jasa dapat memuaskan kebutuhan sosial melalui
asosiasinya dengan segmen demografi, sosioekonomis, atau etnik
kultur masyarakat tertentu
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3. Kebutuhan emosional
Kebutuhan ini terpuaskan melalui penciptaan emosi dan perasaan
yang tepat, misalnya rasa senang seseorang menerima kado.
4. kebutuhan episdemik
yaitu kebutuhan manusia untuk mengetahui atau mempelajari
suatu yang baru. Pemuasnya dapat direalisasikan dengan berbagai
cara, misalnya nonton TV.
5. kebutuhan situasional.
Produk-produk

tertentu

dapat

memeuaskan

kebutuhan

yang

bersifat situasional atau tergantung pada waktu dan tempat.
Misalanya,

kebutuhan

akan

reparasi

mobil

darurat

selama

perjalanan ke luar kota.
Sementara

itu,

keinginan

merupakan

hasrat

akan

pemuasa

tertentu dari suatu kebutuhan. Keinginan lebih bersiafat contexs-driven
sehingga lebih mudah berubah dibandingkan kebutuhan. Orang biasa
saja memiliki kebutuhan yang sama, tetapi keinginan berbeda-beda.
Kehadiran dan pertumbuhan pasar electronic retailers telah
menghadirkan platform ritel alternatif yang menawarkan kenyamanan,
kemudahan, kecepatan, fleksibelitas dan pelayanan. Aspek hiburan
dalam dunia ritel

( entertailing ) mulai banyak diimplementasikan

sebagai alat bersaing utama. Sehubungan dengan pentingnya aspek
entertailing berbagai upaya telah dilakukan umntuk memahami motif –
motif hedonis yang mendororng konsumen untuk berbelanja. Studi
eksploratoris kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan Arnold & Reynolds
( 2003 ) mengidentifikasikan enam faktor motivasi belanja hedonis :
1. Adventure shopping, yaitu belanja untuk petualangan
2. Social shopping, yaitu belanja untuk menikmati kebersamaan dan
berinteraksi dengan orang lain
3. Gratification shopping, yaitu berbelanja sebagai perlakuan khusus
bagi diri sendiri
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4. Idea shopping, yaitu berbelanja untuk mengikuti tren dan inovasi
baru
5. Role shopping, kesenangan berbelanja untuk orang lain
6. Value shopping, yaitu berbelanja untuk mendapatkan harga khusus
Motivasi Berbelanja Hedonis, menurut Arnold & Reynolds (2003), yaitu :
No

TIPE
Adventure
Shopping

1

2

Grafication
Shopping

3

Role Shopping










4

Value Shopping






5

Social Shopping




6

Idea Shopping




ITEM/SKALA PENGUKURAN
berbelanja bagaikan berpetualang
berbelanja dapat membangkitkan
semangat
berbelanja membuat diri menjadi
diri-sendiri
berbelanja sesuai mood
berbelanja untuk mengobati stres
berbelanja untuk memanjakan diri
berbelanja agar orang lain bahagia
berbelanja
untuk
teman
&
keluarga
berbelanja untuk mencari kado
berbelanja ketika ada diskon
berbelanja dengan tawar-menawar
berbelanja dengan teman atau
keluarga
berbelanja untuk ‘gaul’
berbelanja dengan orang lain
dapat
mengeratkan
ikatan
persahabatan
berbelanja untuk mengikuti trend
berbelanja untuk melihat fashion
terbaru

PENCARIAN INFORMASI
Pencarian informasi bisa dilakukan secara pasif maupun proaktif.
Dalam

pencarian

mengandalkan

internaf

memorinya

(pasif),
berkenaan

konsumen
dengan

mengakses

iformasi

–

dan

informasi

relevan menyangkut produk atau jasa yang akan dibeli. Sedangkan
dalam

pencarian

eksternal

(proaktif),

konsumen

mengumpulkan

informasi – informasi baru melalui sumber – sumber lain selain
pengalaman sendiri.
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Berdasarkan

karakteristik

personal

vesus

impersonal

dan

independensinya , sumber informasi bisa dikelompokkan sebagai berikut
 Impersonal advocate sources, meliputi iklan media cetak dan media
elektronik
 Impersonal independent sources, terdiri dari informaasi – informasi
pada artikel dan broadcast programming
 Personal advocate sources, yaitu informasi dari wiraniaga
 Personal independent sources, berupa informasi yang didapatkan dari
teman dan saudara
Ditilik dari pihak yang mengendalikannya, sumber informasi
diklasifikasikan sebagai berikut :
 Consumer dominated sources, yaitu informasi interpersonal yang
didominasi pelanggan dan berada di luar kendali pasar
 Marketer dominated sources, yaitu sumber informasi yang bisa
dikendalikan pemasar
 Neutral sources, yaitu sumber informasi yang berada di luar kendali
pemasar dan konsumen.
Sheth & Mittal ( 2004 ) mengelompokkan sumber informasi ke
dlam dua jenis, yaitu sumber pemasar dan sumber nonpemasar.
Sedangkan Murray ( 1991 ) mengelompokkan sumber – sumber
informasi ke dalam tujuh kategori, yakni ; impersonal advocate sources,
impersonal independent sources, personal independent sources, personal
advocate sources, observasi langsung, pengalaman pribadi dan outright
purchase

sources.

Berdasarkan

penelitian

Murray

konsumen

yang

membeli jasa cenderung bersifat :


Memiliki preferensi yang lebih rendah untuk melakukan outright
purschase



Lebih mengutamakan dan mengandalkan sumber informasi personal



Meyakini bahwa personal independent sources lebih efektif



Lebih mempercayai sumber – sumber personal



Tidak terlalu mengandalkan observasi dan / ataau product trial



Lebih mengutamakan sumber internal manakala konsumen
bersangkutan berpengalaman dalam kategori produk.
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Awareness Set
(Semua Merek yang diminati)

Evoked Set
(Merek-merek yang diingat)

Merek-merek yang TIDAK
diingat

Consideration Set
(Merek-merek yang
dipertimbangkan untuk
dibeli)

Merek-merek yang TIDAK
dipertimbangkan untuk dibeli

Gambar Pencarian Informasi
Awareness Set, Evoked Set, dan Consideration Set

Evoked Set pada jasa cenderung lebih sedikit daripada barang.Ada 3
penyebabnya :
1. Adanya perbedaan retailing pada jasa dan barang.
2. Jarangnya dijumpai beberapa perusahaan jasa homogen yang
menjual jasa di lokasi yang sama.
3. Evoked Set jasa yang lebih sedikit karena sulitnya mendapatkan
informasi prapembelian yang memadai tentang jasa.
Faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas pencarian Informasi Eksternal
PENCARIAN TERBATAS

PENCARIAN
EKSTENSIF



Alternatif sedikit



Banyak alternatif



Produk berisiko rendah



Produk berisiko tinggi



Ketersediaan informasi sedikit



Ketersediaan informasi banyak



Biaya waktu tinggi



Biaya waktu rendah



Keterlibatan rendah



Keterlibatan tinggi



Tingkat pemakaian tinggi



Tingkat pemakaian rendah



Stored knowledge rendah



Stored Knowledge tinggi
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Peter & Donnely (2003), mengelompokkan sumber informasi bagi
pelanggan ke dalam lima kategori, yaitu :
1. Sumber

internal,

berupa

pengalaman

sebelumnya

dalam

menangani kebutuhan serupa.
2. Sumber kelompok, yaitu pihak-pihak relevan lain (seperti teman,
keluarga, tetangga, dan rekan kerja) yang diyakini konsumen
memiliki keahlian khusus dalam keputusan pembelian terkait.
3. Sumber pemasaran, berupa iklan, wiraniaga, dealer, kemasan, dan
pajangan.
4. Sumber publik, meliputi publisitas (seperti artikel koran tentang
produk)

dan

pemeringkatan

independen

terhadap

produk,

contohnya laporan hasil riset produk dan Warta Konsumen.
5. Sumber eksperiensial, yaitu menangani, menilai, dan mungkin pula
mencoba produk atau jasa sewaktu berbelanja.
Secara garis besar, strategi pencarian informasi meliputi beberapa hal
sebagai berikut :
 Mencari lebih banyak informasi, khususnya dari sumber personal
terpercaya,
 Mengandalkan reputasi perusahaan jasa,
 Mencari garansi dan jaminan,
 Bertanya pada karyawan jasa mengenai jasa-jasa alternatif,
 Mencari peluang untuk mencoba jasa sebelum pembelian,
 Menggunakan internet untuk mencari informasi,
 Setia pada jasa saat ini, karena lebih familiar dengan kinerjanya,
 Mencari tangible

cues

atau bukti fisik lainnya sebagai sarana

untuk menilai kualitas jasa dan menekan persepsi terhadap risiko
jasa.

Dalam pembelian jasa, konsumen biasanya lebih mengandalkan
sumber personal. Konsumen jasa cenderung mempersepsikan tingkat
resiko yang lebih besar, karena didasarkan pada penilaian kemungkinan
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terjadinya hasil – hasil negatif. Ada beberapa kategori resiko yang
mempengaruhi penilaian dan keputusan konsumen, yaitu ;



Risiko finansial, risiko kerugian monoter



Risiko fungsional ( risiko kinerja ), Ketidakpastian menyangkut
hasil kinerja jasa dalam memenuhi ekspektasi pelanggan dan /
atau janji penyedia jasa



Risiko fisik, kemungkinan terjadinya kerusakan atau bahaya fisik
pada konsumen atau barang miliknya



Risiko psikologis, risiko bahwa jasa yang dibeli tidak sesuai
dengan konsep diri konsumen



Risiko sensoris, Dampak negatif jasa terhadap panca indera



Risiko sosial, kekhawatiran akan pendapat dan reaksi negatif
orang lain



Resiko temporal, risiko pemborosan waktu dan konsekuensinya



Risiko keusangan, risiko produk atau jasa yang dibeli akan
digantikan substitusi yang lebih baru dan superior

EVALUASI ALTERNATIF
Setelah

terkumpul

alterantif

solusi

kemudian

konsumen

mengevaluasi dan menyeleksi untuk menentukan pilihan akhir. Model
multiatribut sangat populer digunakan oleh peneliti perilaku konsumen.
Menurut model ini menggunakan sejumlah atribut penting untuk referensi
mengevaluasi jasa. Atribut – atribut itu mencerminkan berbagai aspek
relevan dalam pengalaman jasa spesifik.
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Model perilaku konsumen dari Howard dan sheth

Exogenous Variables

Perseptual Processes

Learning Processes

Attitude

Overt
Search

Motives

Choice
Criteria

Confidence

Brand
Comprehension

Intention

Outputs

Stimuli
Stimulus
Ambiqutiy

Attention

Perseptual
Bias

Learning
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Model Perilaku Konsumen Industri dari Sheth

Background of
Individuals

Product and
Company Specific
Factor

Situation
Factors

Autonomous
Decisions

Supplier or
Brand Choice

Active
Search
Information
Sources

Expectations

Industrial Buying
Process

Perceptual
Distortion
Joint
Decisions

Conflict
Resolution

Satisfaction
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Model Perilaku dari Engel, Kollat, dan Blackwell
Input

Imformation
Processing

Decision
Process

Decision
Process
Variables

External
Influence

Problem
Recognitio
Motives
Exposure

Search
M

Stimuli
Attention

Other

Beliefs

Evaluative
Criteria

Attitude

Livestyle

E

Marketer
Dominatio
Comprehension

O
Alternative
Evaluation

Yielding/
Acceptance

R

Reference
Group/family
Normative
compliance
and
informational
imfluence

Y

Retention

Intention

Externel
Search

Cultural norms
and values

Reference
Group/family

Choice

Outcomes

Dissonance

Satisfaction
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Model Perilaku Konsumen dari Kerby

Person Factors

Sosial Factors

Mediational
Center

Stimuli

Need
Recognition

Tension

Motivation

Satisfier
Evaluation

Purposive
Action

Action
Evaluation

Habit
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Moden Prilaku Konsumen dari Nicosia

Field 4

Feedback

Firm’s
Attributes

Message
Exposure

Field 3

Field 2

Field 1

Consumer’s
Attributes

Attitude

Search and
Evaluation

Motivation

Field 4
Experiance

Decision
(Action)

Purchasing
Behavior

Purchasing
Behavior
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SEGMEN
ESTABILISHED
(“ORANG ALIM”)
15,2%

BUILDING BLOCK
DESIRES
- Gold: Mencukupi
kebutuhan keluarga
- Glory: Punya reputasi
yang baik
- Group: Diterima di
masyarakat

DEMOGRAFI

KARAKTERISTIK

- umumnya laki-laki
- Urban
_ ses Tinggi
_ Berpendidikan
Tinggi

Mereka ramah dan
menyukai keharmonisan di
lingkungan sekitarnya.
Mereka merasa senang jika
dapat menolong orang lain
Mereka konservatif dan
normative
Bagi mereka sangat penting
untuk dihargai dan dianggap
bertanggung ajwab oleh
lingkungannya.
Umumnya sangat percaya
diri dan merasa berada pada
jalur yang benar sesuai9
dengan yang mereka
inginkan,
Kelompok ini tidak menyukai
TV dan iklan.
Menjalani hidup dengan
bersahaja, realistis,
kekeluargaan dan
normative.
Wanita seperti ini menyukai
memasak sebagai hobi tidak
hanya sebagai satu
kewajiban.
Hidupnya hanya untuk
keluarga dan orang
sekitarnya
Di waktu senggang,
kelompok ini melakukan
tidur siang, mengunjungi
keluarga, berekreasi
bersama keluarga, window
shopping dan menyukai
iklan.
Hidupnya berorientasi pada
teman-temannya
(kelompoknya)
Bagi mereka : All is one and
one is all.
Menurut mereka, teman
adalah segala-galanya.
Segmen ini tidak terlalu
optimis akan masa depan
mereka namun
mengharapkan perubahan
Mereka cukup toleran
terhadap seks
Golongan ini suka menonton
TV, mendengarkan musik
dan mengamati iklan.
Kelompok ini cenderung
tidak suka menjadi pusat
perhatian walaupun

THE OPTIMISTIC
FAMILY PERSON
(IBU “PKK”),
13,5%

- Gold: Menyadari
Pentingnya materi tidak
hanya sekedar untuk
memenuhi kebutuhan
keluarga
- Glory: Berada pda
tempat yang tepat
- Group: Keluarga
adalah segalanya

- Umumnya Wanita
- Rural
- Usia Matang
-SES Rendah

THE CHANGEEXPECTING LAD
(“ANAK
NONGKRONG”),
10,5%

- Gold: Materi hanya
alat untuk
mempertahankan hidup
- Glory: Diterima dan
dicintai oleh temantemannya
- Group: Teman-teman
adalah motivasi hidup

- Umumnya laki-laki
- Urban
- Usia muda
-SES Rendah

- Gold: Tidak
mementingkan Materi
- Glory: Berguna bagi

- Umumnya
perempuan
- Rural

CHEERFUL
HUMANIST
(“LEMBUT HATI”),
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12,1%

orang lain
- Group: Berbagi kasih
sayang

- Usia Matang
-SES Rendah
- Berpendidikan
Rendah

diterimadilingkungannya.
Menyukai lingkungan yang
damai dan penuh harmoni
Mereka sangat menaruh
perhatian dan berempati
pada lingkungan dan orangorang disekitarnya
Mereka merasa dihargai ika
jika lingkungannya
menerima apa yang mereka
lakukan.
Kelompok ini tidak terlalu
suka menonton TV
memperhatikan iklan.

INTROVERMENT
WALLFLOWER
(“PASRAH”), 8,1%

- Gold:Skeptis,
cenderung menerima
apa adanya (nrimo)
- Glory: Berguna bagi
orang lain
- Group: Mempunyai
loyalitas tinggi pad
kerabatnya

- Perempuan
- Rural
_ Usia Matang
- SES Rendah
- Berpendidikan
Rendah

Mereka adalah tipe orang
Yang tidak menginginkan
banyak hal dalam hidupnya
atau bisa dibilang bukan tipe
pemimpin.
mereka umumnya introvert,
memiliki sedikit teman , tapi
sangat loyal
Mereka tipe orang yang
bijaksana, rendah hati dan
pekerja keras
Golongan ini tidak terlalu
optimis akan masa depan
mereka
Memasak dan berkebun
menjadi hobi mereka, selain
gemar menonton TV,
mendengarkan musik dan
religius

THE SAVVY
CONQUEROR/CITY
SLICKERS (“MAIN
UNTUK MENANG”

- Gold: dimanja oleh
materi dan barangbarang yang dipunyai
- Glory: Suka disanjung
dan dipuja
- Group: Supel dan
penuh energi

- Umumnya laki-laki
- Urban (jakarta+)
- Usia matang
- SES Tinggi
_ Berpendidikan
Tinggi

Tujuan hidupnya adalah
kejayaan dan kemakmuran
Mereka menyenangi
kompetisi dan senang
dikagumi orang lain.
Mereka cenderung dominant
dalam pergaulan
Kelompok ini adalah orangorang yang senang
bertindak (the amn of
action), menyenangi
tindakan spontan dan
menantang
Mereka suka fashion,
menikmati cuisine,
menyukai iklan dan politik
serta pandai berfilosofi.
Mereka menyukai traveling,
penikmat makanan di luar
rumah, menyenangi iklan
dan politik.

THE NETWORKING
PLEASURE

- Gold: materi modal
kebahagiaan

- Umumnya
perempuan

Kelompok yang sangat
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SEEKER (“GAULGLAM”), 11%

- Glory: sangat
diterima oleh
lingkungan
pergaulannya]
- Group: Relasi dan
Kerabatnya adalah
pendukung kesuksesan

- Urban (Jakarta+)
- Usia matang
- SES Tinggi
- Berpendidikan
Tinggi

THE SPONTANEOUS
FUNLOVING
(“BINTANG
PANGGUNG”) 13,6%

- Gold: Materi sebagai
alat untuk memenuhi
tuntutan gaya hidup
- Glory: Suka disanjung
dan dipuja
- Group: Kelompoknya
menjadi alat untuk
mencapai kepopuleran

- Umumnya laki-laki
- Urban
- Usia matang
-SES Tinggi

memuja materi dan ingin
bisa tampil dalam Majalah
Tatler
Mereka kerap tampil
diberbagai acara informal
untuk menambah dan
membina jaringan
networking.
Bagi mereka, berteman
adalah investasi
Kelompok ini menunggu
terjadinya perubahan di
Indonesia
Mereka mengikuti setiap
perkembangan fashion,
menyukai iklan dan
mengamati bidang-bidang
lain seperti lingkungan,
sejarah dan ilmu-ilmu social.
Golongan individu yang
Diperhatikan seperti halnya
seorang bintang
mereka suka bergaul, suka
suka pamer dan
menyenangi aktifitas di
luar rumah seperti
pesta dan kumpulkumpul
mereka menyukai hal- hal
baru yang sedang menjadi
trend seperti fashion, gadget
dan hal-hal baru lainnya
kelompok ini sangat
menikmati hidup

Sumber: Hasil Riset LOWE, SWA 06/XXI/17-30 Maret 2005, Hal 33
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BAB XI
ANALISIS INDUSTRI DAN PERSAINGAN

11.1. Analisis Situasi Untuk Pembuatan Strategi
Analisis situasi bertujuan untuk mempertimbangkan keadaan baik situasi
internal

perusahaan

maupun

lingkungan

eksternal,

yang

langsung

mempengaruhi peluang dan pilihan strategi. Analisis industri dan persaingan
menekankan pada pengaruh lingkungan eksternal sedangkan analisis situasi
perusahaan berdasarkan pada pengaruh lingkungan internal. Termasuk dalam
lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang lebih luas di luar perusahaan
seperti situasi politik, hukum, sosial, ekonomi, kependudukan dan lain-lain.
Sedangkan yang tergolong lingkungan internal adalah faktor-faktor yang lebih
sempit dan dekat dengan perusahaan seperti faktor internal perusahaan,
pesaing, suplier, distributor, konsumen dan lain-lain. Industri merupakan suatu
kelompok usaha, dimana produknya mempunyai kesamaan atribut dan bersaing
untuk pembeli yang sama. Persaingan antar perusahaan bank disebut industri
perbankan ; perusahaan motor/mobil disebut industri otomotif dan lain-lain.
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Menurut pendapat Certo dan Peter, maka ada tiga peran utama dalam analisis
lingkungan yakni :
1. Policy-Oriented Role
Peran yang dimaksud disini adalah peran analisis yang berorientasi pada
kebijakan manajemen tingkatan atas dan bartujuan untuk memperbaiki
kinerja organisasi dengan memberikan informasi bagi manajemen tingkat
atas tentang kecenderungan utama yang muncul dalam lingkungan.
2. Integrated Strategic Planning Role
Peran ini bartujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan membuat
manajemen tingkat atas dan manajer divisi menyadari segala isu yang terjadi
di lingkungan perusahaan yang memiliki implikasi langsung pada proses
perencanaan.
3. Function-Orinted Role
Peran

ini

bartujuan

untuk

memperbaiki

kinerja

organisasi

dengan

menyediakan informasi lingkungan yang memberi perhatian pada efektivitas
kinerja fungsi organisasi tertentu.

11.2 . Struktur Lingkungan
Secara umum, lingkungan organisasi dapat dikategorikan ke dalam 2
bagian,yaitu :
11.2.1. Lingkungan Eksternal
Tingkatan

eksternal

terdiri

dari

lingkungan

umum

dan

industri,berikut

perinciannya :
1. lingkungan Umum
Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal
organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas dan
faktor-faktor

tersebut

pada

dasarnya

di

luar

dan

terlepas

dari

operasi

perusahaan.Faktor-faktor tersebut di antaranya :

a) Faktor Ekonomi
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Faktor ekonomi mengacu kepada sifat, cara dan arah dari perekonomian di
mana

suatu

perusahaan

akan

atau

sedang

berkompetisi.

Indikator

dari

kesahatan perekonomian suatu Negara antara lain adalah tingkat inflasi, tingkat
suku bunga, deficit atau surplus perdagangan, tingkat tabungan pribadi dan
bisnis, serta produk domestik bruto.
b) Faktor Sosial
Faktor-faktor

social

yang

mempengaruhi

suatu

perusahaan

mencakup

keyakinan, nilai, sikap, opini yang berkembang, dan gaya hidup dari orang-orang
di lingkungan di mana perusahaan beroperasi.
c) Faktor Politik dan Hukum
Faktor politik dan hukum mendefenisikan parameter-parameter hukum dan
bagaimana pengaturan perusahaan harus beroperasi.Beberapa tindakan politik
dan hukum juga didisain untuk memberi manfaat dan melindungi perusahaan.
d) Faktor Teknologi
Faktor teknologi dalam lingkungan umum untuk merefleksikan kesempatan
dan ancaman bagi perusahaan. Kemajuan teknologi secara dramatis telah
mengubah produk, jasa, pasar, pemasok, distributor, pesaing, pelanggan, proses
persaingan.
e) Faktor Demografi
Faktor demografi ini adalah ukuran populasi, percampuran etnis serta distribusi
pendapatan. Perusahaan harus menganalisis perubahan faktor ini dalam konteks
yang global,bukan hanya secara domestik
2. Lingkungan Industri
Lingkungan industi adalah tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi
yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki implikasi
yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasionalisasi perusahaan.
Lima kekuatan persaingan masuknya pendatang baru, ancaman produk
pengganti,

kekuatan

tawar-menawar

pembeli,

kekuatan

tawar-menawar
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pemasok, serta persaingan konvensional di antara para pesaing yang ada –
merefleksikan kenyataan bahwa persaingan dalam suatu industri tidak hanya
terbatas pada pemain konvensianal yang ada. Pelanggan, pemasok, produk
pengganti, serta pendatang baru potensial semuanya merupakan ‘pesaing’ bagi
perusahaan-perusahaan dalam industri. Persaingan dalam arti yang lebih luas ini
dapat disebut sebagai extended rivalry, sebuah pengertian persaingan yang
diperluas.
Kelima kekuatan persaingan diatas secara bersama-sama menentukan
intensitas persaingan dan kemampuan laba dalam industri, dan kekuatan yang
paling besar akan sangat menentukan serta menjadi sesuatu yang sangat
penting dari sudut pandang perumusan strategi.

Gambar 11.2. five forces, model of competition
Thompson Jr, Strickland and Gamble, 2005, Crafting and Executing
Concept & Cases, Mc Graw-Hill International Edition, New York.

Strategy,

a) Ancaman Masuknya Pendatang baru
Pendatang baru dalam industri biasanya dapat mengancam pesaing yang
ada. Karena pendatang baru seringkali membawa kapasitas baru, keinginan
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untuk merebut pangsa pasar, serta seringkali pula memiliki sumberdaya yang
besar. Beberapa hambatan untuk memasuki industri adalah :
1. Skala Ekonami (Economies of Scale)
Skala ekonomi adalah bertambahnya jumlah barang yang diproduksi dalam
suatu periode sehingga mengakibatkan biaya produksi per unit menjadi turun.
Hal ini memaksa pendatang baru untuk masuk pada skala besar dan mengambil
resiko menghadapi reaksi yang keras dari pesaing yang ada atau masuk dengan
skala kecil dengan konsekuensi akan beroperasi dengan tingkat biaya yang tidak
menguntungkan.
2. Diferensiasi Produk (Product Differentiation)
Diferensasi produk artinya perusahaan tertentu mempunyai identifikasi merek
dan

loyalitas

pelanggan,

yang

disebabkan

oleh

periklanan,

pelanyanan

pelanggaran, perbedaan produk dimasa lampau, atau sekedar merupakan
perusahaan

pertama

yang

memasuki

industri.

Diferensasi

menciptakan

hambatan masuk dengan memaksa pendatang baru mengeluarkan biaya yang
besar untuk mengatasi kesetiaan pelanggan yang ada.
3. Persyaratan Modal (Capital Requirement)
Modal yang besar menjadi salah satu hambatan yang masuk,khususnya
apabila modal yang diperlukan untuk pengeluaran tidak dapat diterima kembali.
4. Biaya Peralihan Pemasok (Switching Cost)
Biaya Peralihan Pemasok yaitu biaya yang harus dikeluarkan pembeli
bilamana

berpindah

dari

produk

pemasok

tertentu

ke

produk

pemasok

lainnya.Jika biaya peralihan tinggi, maka pendatang baru harus menawarkan
penyempurnaan yang besar dalam biaya atau prestasi agar pembeli mau beralih
dari pemasok lama.
5. Akses ke Saluran Distribusi
Bilamana saluran distribusi untuk produk tersebut telah ditangani oleh
perusahaan yang sudah mapan,perusahan baru harus membujuk saluran
tersebut

agar

menerima

produknya

melalui

cara-cara

penurunan

harga,
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kerjasama periklanan dan sebagainya yang tentu saja berimplikasi terhadap
turunnya laba, hal ini termasuk hambatan masuk.
6. Kebijakan Pemerintah
Pemerintah dapat membatasi atau bahkan menutup masuknya industri
dengan melakukan pengendalian dan pengawasan.
Persaingan tidak hanya terjadi antar perusahaan yang sejenis, tetapi lebih
jauh persaingan muncul dengan banyaknya para pendatang baru, para
pengusaha barang substitusi, daya tawar supplier dan dengan para pembeli.
Persaingan yang paling sengit biasanya terjadi antar perusahaan yang sejenis
(rival). Masing-masing perusahaan ingin memenangkan persaingan dan
memperoleh posisi pasar yang lebih kuat. Alat-alat persaingan yang dipakai
menyangkut

harga,

kualitas,

bentuk,

pelayanan,

garansi,

periklanan,

distribusi, inovasi dan lain-lain. Pendatang baru/pesaing baru masuk ke pasar
dengan membawa produk baru. Mereka ingin merebut pasar yang sudah ada.
Berhasil tidaknya pendatang baru masuk pasar, tergantung juga dari
kesulitan masuk (entry barrier) dan reaksi dari pemain lama. Persaingan juga
muncul dari barang-barang substitusi (substitute product). Apalagi barang ini
dapat menggantikan dengan lebih baik, seperti contohnya mesin tik dengan
komputer, kompor sumbu dengan kompor gas dan lain-lain. Persaingan dari
supplier dan buyer dapat berupa pengaruh dan kekuatan tawar-menawar
(bargaining power).
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Gbr 11.3. Ancaman masuknya pendatang baru
Thompson Jr, Strickland and Gamble, 2005, Crafting and Executing
Concept & Cases, Mc Graw-Hill International Edition, New York.

Strategy,

b) Tingkat Rivalitas Di antara Para Pesaing Yang ada
Rivalitas (rivalry) di kalangan pesaing yang ada berbentuk perlombaan untuk
mendapatkan posisi dengan menggunakan taktik-taktik seperti persaongan
harga, perang iklan, introduksi produk, dan meningkatkan pelayanan atau
jaminan kepada pelanggan.
Intensitas persaingan antar perusahaan merupakan fungsi dari beberapa faktor
seperti :
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•
•
•
•
•
•

Adanya beberapa pesaing yang seimbang
Pertumbuhan industri yang lambat
Kurangnya diferensiasi atau switching cost
Pertambahan kapasitas yang tinggi
Pesaing yang berbeda-beda
Hambatan pengunduran diri yang tinggi

Gbr 11.4. rivalitas diantara pesaing
Thompson Jr, Strickland and Gamble, 2005, Crafting and Executing
Concept & Cases, Mc Graw-Hill International Edition, New York.

Strategy,

C. Tekanan Dari Produk Pengganti
Produk pengganti/ barang substitusi merupakan salah satu persaingan dari
perusahaan-perusahaan.Ancaman dari produk substitusi ini kuat jika konsumen
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dihadapkan pada sedikitnya switching cost dan jika produk substitusi tersebut
mempunyai harga yang lebih murah atau kualitasnya sama bahkan lebih tinggi
dari produk-produk suatu industri.

Gbr 11.5. Tekanan Dari produk Pengganti
Thompson Jr, Strickland and Gamble, 2005, Crafting and Executing
Concept & Cases, Mc Graw-Hill International Edition, New York.

Strategy,

D) Kekuatan Tawar Menawar Pembeli
Pembeli biasanya membeli barang dengan harga yang termurah dengan
meminta kualitas yang tinggi dan pelayanan yang lebih baik. Hal ini membuat
persaingan antara perusahaan dalam industri yang sama. Biasanya kekuatan
tawar menawar pembeli meningkat jika situasi berikut terjadi :
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•

Pembeli membeli dalam jumlah besar.

•

Produk yang dibeli adalah produk standar dan tidak terdiferensiasi.

•

Pembeli memperoleh laba yang rendah.

•

Produk industri tidak penting untuk produk atau jasa pembeli.

•

Pembeli menempatkan suatu ancaman melakukan integrasi kehulu untuk
membuat produk industri.

Gbr 11.6. Bargaining Power Dari Pembeli
Thompson Jr, Strickland and Gamble, 2005, Crafting and Executing
Concept & Cases, Mc Graw-Hill International Edition, New York.

Strategy,

e) Kekuatan Tawar-Menawar Pemasok
Pemasok dapat menekan perusahaan yang ada dalam suatu industri dengan
cara menaikkan harga serta menurunkan kualitas barang yang dijualnya.
Pemasok memiliki tawar menawar jika :
•

Didiminasi oleh sedikit perusahaan.

•

Produknya adalah unik dan istimewa.
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•

Industri tersebut bukanlah pelanggan yang penting dari pemasok.

•

Pemasok memperlihatkan ancaman untuk melakukan integrasi hilir.

Gbr 11.7. Bargaining Power dari Pemasok
Thompson Jr, Strickland and Gamble, 2005, Crafting and Executing
Concept & Cases, Mc Graw-Hill International Edition, New York.

Strategy,

11.2.2. Lingkungan Internal
Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam
organisasi tersebut dan secara normal memiliki implikasi yang langsung dan
khusus pada perusahaan. Analisis lingkungan internal akan mencakup analisis
mengenai

sumberdaya,

kapabilitas

dan

kompetensi

yang

dimiliki

oleh

perusahaan.
1. Sumberdaya (Resources)
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Sumber daya manusia sengaja dipisah karena sifatnya yang spesifik. Namun
sumberdaya

yang

mereka

sumbangkan

kepada

perusahaan

adalah

ketrampilan, pengetahuan dan kemampuan dalam mengambil keputusan.
2. Kapabilitas (Capability)
Kapabilitas adalah suatu kumpulan sumberdaya yang menampilkan suatu tugas
atau

aktivitas

tertentu

secara

integratif.

Menentukan

kapabilitas

suatu

perusahaan didasarkan dua pendekatan yaitu pendekatan fungsional dan
pendekatan rantai nilai (value chain).
3. Kompetisi Inti (Core Competence)
Kompetensi Inti merupakan sekumpulan ketrampilan dan teknologi yang
memungkinkan suatu perusahaan menyediakan manfaat tertentu kepada
pelanggan.
11.3. Prosedur Pelaksanaan Analisis Lingkungan
Dalam menganalisis lingkungan organisasi, manajemen perusahaan perlu
memperhatikan beberapa hal yang mendukung terciptanya daya saing secara
efektif dan efesien antara lain :
a. Menentukan Relevasi Dari Tingkatan Lingkungan
Metode yang dibutuhkan untuk menyesuaikan tingkatan linakungan adalah
dengan memperhatikan dan mempertimbangkan besarnya perusahaan dan tingkat
keterlibatannya dengan bisnis .

b. Menentukan Tingkat Relevasi Dari Srategic Issues
Strategic Issues adalah faktor lingkungan, baik faktor di dalam atau luar
perusahaan

yang

memiliki

pengaruh

pada

kemampuan

perusahaan

dalam

mencapai tujuannya.
c. Menerapkan Teknik-Teknik Analisis Lingkugan
Ada berbagai macam teknik untuk melakukan analisis lingkungan yaitu :
1. External Factor Evaluation (EFE) Matrix dan Internal Factor Evaluation (IFE
matrix)
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Untuk lingkungan eksternal, matrik yang digunakan adalah EFE sedang IFE
sebagaimana namanya digunakan untuk lingkungan internal.
2. Environmental Scanning
Teknik analissi ini merupakan proses pengumpulan informasi tentang berbagai
peristiwa dan hubungannya dengan lingkungan internal dan eksternal perusahaan.
Dalam perusahaan environmental scanning ini terjadi dalam banyak bentuk,tiga
bentuk utama yaitu :
a. Irregular Scanning Systems
sistem ini digunakan ketika terjadi lingkungan di mana focus utamanya
ditujukan pada hal-hal yang sudah terjadi.
b. Regular scanning Systems
Sistem ini menjalankan analisis regular atas lingkungan yang

signifikan.

c. Continuous Scanning Systems
Sistem ini secara konstan memonitor berbagai komponen lingkungan.
3. Environmental Forecasting
Teknik ini merupakan proses penentuan kondisi-kondisi apa yang mungkin
muncul dalam lingkungan organisasi pada masa yang akan datang.Teknik yang
digunakan dapat berupa meminta pendapat para ahli, ekstrapolasi trend dan lain
sebagainya.

11.4. Evaluasi Proses Analisis Lingkungan
Kegiatan analisis lingkungan biasanya digunakan untuk membantu organisasi
tersebut untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efesien. Jika analisis
lingkungan

sudah

dilakukan,

maka

perusahaan

diharapkan

sudah

mampu

mendapatkan gambaran yang utuh tentang keadaannya.
Faktor-Faktor Kunci Sukses (Key Success Factors)
Faktor-faktor
persaingan

dan

kunci

sukses

keuangan

merupakan

dalam

industri

determinan
tertentu.

terbesar

Faktor

kunci

sukses
sukses
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menunjukkan hasil spesifik yang sangat krusial untuk sukses di pasar, dan
merupakan kompetensi serta kapabilitas untuk memperoleh keuntungan. Untuk
bersaing di pasar, tiap-tiap perusahaan mempunyai faktor kunci sukses. Faktor
kunci sukses ini merupakan keunggulan dan keunikan yang dimiliki oleh masingmasing perusahaan, agar dapat hidup dan bersaing. Ada banyak toko di pasar,
tetapi ada yang senang berbelanja di toko “A”, ada juga yang senang di toko “B”.
Hal ini menunjukkan bahwa tiap-tiap toko mempunyai faktor kunci sukses.
Contoh faktor-faktor kunci sukses :
οKemampuan inovasi produk (product innovation capability)
οProdusen biaya rendah (low cost)
οJaringan yang kuat (strong network)
οKaryawan penjualan yang efektif (effective sales force)
οCitra dan reputasi yang baik (image and reputation)
οPelayanan yang menyenangkan (pleasant service)
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BAB XII
ANALISIS PROFIL PERUSAHAAN
Seberapa

baik

strategi

yang

sedang

dijalankan?

Apa

kekuatan,

kelemahan, peluang dan tantangan perusahaan? Apakah perusahaan kompetitif
dalam biaya? Bagaimana posisi perusahaan di pasar? Semua pertanyaan ini
mencerminkan

profil

suatu

perusahaan.

Untuk

menganalisis

profil

suatu

perusahaan akan digunakan tiga pendekatan yaitu analisis SWOT, strategic cost
analysis dan competitive strength assessment.
12.1. ANALISIS SWOT
SWOT singkatan dari Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunity
(Peluang), Threat (Tantangan). Analisis SWOT berisi evaluasi faktor internal
perusahaan beruapa kekuatan dan kelemahannya dan faktor eksternal beruapa
peluang dan tantangan. Strategi yang dipilih harus sesuai dan cocok dengan
kapabilitas internal perusahaan dengan situasi eksternalnya.

A. Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan
Kekuatan (strength) segala sesuatu yang bagus yang dapat diperbuat
oleh perusahaan, atau suatu karakteristik yang memiliki kapabilitas penting.
Kekuatan itu dapat berupa keahlian (skill), keunggulan/kompetensi inti(core
competence), sumberdaya, kemampuan bersaing, tehnologi superior dan lainlain.

Kelemahan

kekurangan

(weakness)

perusahaan,

atau

adalah
suatu

segala
kondisi

sesuatu
yang

yang

tidak

merupakan

menguntungkan

perusahaan.

Contoh kekuatan dan kelemahan :
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Kekuatan (strength):

Kelemahan (weakness) :

Keunggulan inti

Arah strategi tidak jelas

Keuangan bagus

Fasilitas usang

Reputasi baik

Profitabilitas kurang

Pemimpin pasar

Manajemen kurang

Mencapai skala ekonomi

Keahlian tidak pas

Tehnologi canggih

Reputasi kurang

Biaya rendah

Kurang riset dan pengembangan

Periklanan lebih baik

Citra pasar jelek

Inovasi produk

Jaringan distribusi kurang

Berpengalaman

Pemasaran kurang

Pabrik lebih bagus

Biaya tinggi

Perusahaan harus dapat menggunakan kekuatannya untuk memenangkan
persaingan. Sedangkan kelemahan yang ada, harus

diperbaiki. Strategi

dibangun berdasarkan kekuatan perusahaan dan apa yang terbaik yang dapat
diperbuat

oleh

perusahaan,

serta

berusaha

menghindari

kelemahan

dan

kekurangmampuan perusahaan.
Identifikasi Peluang dan Tantangan
Peluang pasar merupakan faktor terbesar yang membentuk strategi
perusahaan. Peluang industri berbeda dengan peluang perusahaan. Tidak semua
perusahaan bisa memanfaatkan peluang industri. Hal ini tergantung dengan
posisi dan kemampuan perusahaan dalam mengejar peluang yang ada.
Peluang (opportunities)

Tantangan (threats)

Tambahan group konsumen

Pesaing biaya rendah

Masuk pasar/segmen baru

Barang substitusi naik

Mengisi kekosongan barang

Pertumbuhan pasar lambat

Integrasi vertikal

Perubahan peraturan/UU.

Terjadi pertumbuhan

Perubahan selera konsumen

Peluang dan tantangan tidak hanya mempengaruhi dayatarik dari suatu
situasi perusahaan, tetapi intinya diperlukan untuk pelaksanaan suatu strategi.
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Untuk bisa cocok dan sesuai dengan situasi perusahaan, strategi harus ditujukan
untuk mencapai peluang dan sesuai dengan kapabilitas perusahaan. Pentingnya
analisis

SWOT

tantangan,

menyangkut

serta

evaluasi

menggambarkan

kekuatan,

kesimpulan

kelemahan,

mengenai

peluang

dayatarik

dan

situasi

perusahaan untuk pelaksanaan suatu strategi (strategic action).

Gambar 12.1 Langkah dalam melakukan SWOT Analysis
Thompson Jr, Strickland and Gamble, 2005, Crafting and Executing
Concept & Cases, Mc Graw-Hill International Edition, New York.

Strategy,

SWOT MATRIX
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setelah faktor faktor dalam SWOT di identifikasi maka langkah selanjutnya
adalah melakukan proses swot matrix. dalam SWOT MATRIX ada 4 model
alternatif strategi yaitu


Strengths-Opportunities (SO)

SO Strategies
Strengths
Weaknesses
Opportunities
Threats

SO
Strategies

Use a firm’s
internal strengths
to take advantage
of external
opportunities

SWOT



Weaknesses-Opportunities (WO)

WO Strategies
Strengths
Weaknesses
Opportunities
Threats

WO
Strategies

Improving internal
weaknesses by
taking advantage
of external
opportunities

SWOT



Strengths-Threats (ST)

202

ST Strategies
Strengths
Weaknesses
Opportunities
Threats

ST
Strategies

SWOT



Use a firm’s
strengths
to avoid or
reduce the impact
of external
threats

Weaknesses-Threats (WT)

WT Strategies
Strengths
Weaknesses
Opportunities
Threats
SWOT

WT
Strategies

Defensive tactics
aimed at reducing
internal
weaknesses &
avoiding
environmental
threats
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SWOT Matrix
Strengths – S

Weaknesses – W

List Strengths

List Weaknesses

Opportunities – O

SO Strategies

WO Strategies

List Opportunities

Gunakan Kekuatan
Untuk mengambil
peluang

Tutupi Kelemahan
dengan peluang yang
ada

Threats – T

ST Strategies

WT Strategies

List Threats

Gunakan Kekuatan
Untuk menghindari
Ancaman

Tutupi Kelemahan dan
hindari ancaman
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BAB XIII
ASPEK RESIKO

Istilah resiko dalam manajemen mempunyai berbagai makna. Resiko
adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu
atau probabilitas sesuatu hasil/outcome yang ebrbeda dengan yang diharapkan.
Resiko dapat juga dikatakan ketidakpastian yang mungkin melahirkan peristiwa
kerugian (Salim, 1993) .
Resiko timbul karena adanya ketidakpastian. Biasanya ketidakpastian
diakibatkan karena adanya keraguan terhadap sesuatu hal dimasa depan atau
kelemahan

seseorang/

perusahaan

dalam

memprediksi

masa

depan

perusahaannya.
Resiko dipengaruhi oleh beberapa hal yakni :
1. Keterbatasan dalam hal sumber daya informasi yang tersedia
2. Kelemahan dalam perencanaan yang tidak komprehensif
3. keterbatasan pengetahuan dari para pengambil keputusan
Ketidapastian dapat diklasifikasikan dalam 3 hal yakni :
1. Ketidakpastian

ekonomi

yaitu

ketidakpastian

yang

disebabkan

kejadian-kejadian yang timbul akibat gejolak ekonomi disuatu
negara, misalnya krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti yang
dialami oleh negara kita, kenaikan harga BBM, perubahan perilaku
konsumen.
2. Ketidakpastian

Politik

kejadian-kejadian

yaitu

politik

ketidakpastian

yang

timbul

yang

disuatu

disebabkan

negara

yang

3. Ketidakpastian Alam yaitu ketidakpastian yang disebabkan

oleh

menyebabkan kerusuhan, perang atau kudeta militer.

kejadian-kejadian Alam seperti Bencana Alam, Tsunami, Gempa,
Gunung berapi, atau kasus lumpur panas sidoarjo
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13.1. Macam-macam Resiko
Resiko dapat

dibedakan dengan berbagai cara (Djojosoedarso, 2003)

antara lain :
1.

Resiko yang tidak disengaja (resiko muni) yaitu resiko yang apabila
terjadi menimbulkan kerugian dan terjadi tanpa sengaja misalnya
resiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan,
pengacauan dsb

2.

Resiko yang disengaja (Resiko spekulatif) yaitu resiko yang sengaja
ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar terjadinya ketidakpastian
memberikan keuntungan kepadanya, misalnya resiko utang piutang,
perjudian, perdagangan berjangka (hedging) dsb

3.

Resiko fundamental adalah resiko yang penyebabnya tidak dapat
dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya
seseorang tetapibanyak orang misalnya banjir,angin topan dsb

4.

Resiko khusus adalah resiko yang bersumber pada peristiwa yang
mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabanya seperti kapal
kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil dsb.

5.

Resiko Dinamis adalah resiko yang timbul akibat perkembangan dan
kemajuan (dinamika) masyarakat dibidang ilmu pengetahuan dan
teknologi kebalikannya disebut resiko statis seperti kematian dan hari
tua.

Dari sisi sumber/penyebab resiko dapat dibedakan kedalam 2 bagian :
1. Resiko intern yaitu resiko yang berasal dari dalam perusahaan itu
sendiri, seperti kesalahan kerja, korupsi, kesalahan manajemen dsb.
2. Resiko Ekstern resiko yang berasal dari

luar perusahaan seperti

resiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan
kebijakan pemerintah dsb.
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Dapat tidaknya resiko yang dialihkan ke pihak lain :
1. Resiko

yang

dapat

dialihkan

ke

pihak

lain

dengan

mempertanggungkan suatu objek yang terkena resiko kepada
perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi asuransi
sehingga

kerugian

menjadi

tanggungan

(pindah)

ke

fihak

perusahaan asuransi.
2. Resiko yang tidak dapat dialihkan ke pihak lain (tidak dapat
diasuransikan), umumnya meliputi semua jenis resio spekulatif.

13.2 Upaya Penangulagan Resiko
Sesuai dengan sifat dan objeknya maka ada beberapa cara untuk
menanggulangi/meminimumkan resiko kerugioan antara lain Djojosoedarso,
2003:
1.

Melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya
peristiwa

yang

menimbulkan

kerugian

misalnya

membangun

gedung

dengan bahan-bahan yang anti terbakar untuk mencegah terjadinya bahaya
kebakaran, memagari mesin-mesin untuk menghindari kecelakaan kerja,
melakukan pemeliharaan dan penyimpanan yang baik terhadap bahanbahan dan hasil produksi untuk menghindari resiko kecurian dan kerusakan,
mengadakan

pendekatan

kemanusiaan

untuk

mencegah

terjadinya

pemogokan, sabotase dan pengacauan.
2.

Melakukan retensi, artinya mentolerir membiarkan terjadinya kerugian dan
untuk

mencegah

terganggunya

operasi

perusahaan

akibat

kerugian

tersebut disediakan sejumlah dana untuk menanggulanginya ( contoh : pos
biaya lain-lain atau tak terduga)
3.

Melakukan pengendalian terhadap resiko, contohnya melakukan hedging
untuk menaggulangi resiko kelangkaan dan fluktuasi harga abhan baku
atau inventory sistem yang baik

4.

Mengalihkan/ memindahkan resiko kepada fihak lain, yaitu dengan cara
mengadakan kontrak pertangungan (asuransi) terhadap resiko tertentu
dengan membayar sejumlah premi.
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13.3. Resiko yang dihadapi Pengusaha
Seiring dengan perkembangan usaha yang biasanya diikuti dengan
perubahan

gaya

wirausahawan

manajemen,

dihadapkan

maka

pada

pada

berbagai

saat

yang

risiko.

sama

Bagi

para

sebagian

wirausahawan yang memiliki keberanian dan kematangan berpikir risikorisiko tersebut mungkin sudah diantisipasi dan dapat dilalui dengan baik.
Namun bagi sebagian wirausahawan yang lain, risiko yang harus dihadapi
dalam pengembangan usahanya bisa jadi dirasakan terlalu berat dan
penuh

ketidakpastian

sehingga

mereka

lebih

memilih

untuk

mempertahankan status quo. Pada dasarnya ada dua risiko yang dihadapi
oleh

para

wirausahawan

ketika

diberikan

kesempatan

untuk

mengembangkan usahanya. Kedua risiko tersebut adalah:
1. Risiko Riil, adalah risiko yang terlihat, bisa dihitung, bisa diantisipasi
dan bisa dihindari.
Termasuk dalam risiko ini adalah:
•

Kehilangan modal baik yang sudah ditanam dan akan ditanamkan ke
dalam perusahaan

•

Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, di masa
sekarang ataupun masa depan

•

Kehilangan mata pencaharian untuk menutupi kebutuhan sehari-hari

•

Kehilangan

kendali

atas

kekuasaan

yang

selama

ini

dimilikinya

(decision-making) karena ada pengalihan gaya bisnis keluarga menjadi
gaya bisnis profesional

Dari keempat risiko riil yang dihadapi oleh seorang wirausahawan seperti
yang

disebutkan

di

atas,

risiko

yang

seringkali

terlewatkan

dan

tidak

dipertimbangkan secara mendalam adalah risiko terakhir, yaitu kehilangan
kendali atau kekuasaan karena perubahan gaya bisnis keluarga ke gaya bisnis
profesional. Banyak wirausahawan yang menganggap hal ini bukan sebuah risiko
yang harus dipertimbangkan dan tetap memaksakan untuk mempertahankan
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gaya bisnis lama ke dalam perusahaannya. Kenyataannya, gaya ini seringkali
tidak bertahan lama dan mungkin akan membawa kerugian lain (kehilangan
kesempatan). Di lain pihak penerapan gaya bisnis tersebut justru membuat para
profesional tidak dapat memberikan kemampuan terbaik yang mereka miliki.
2.

Risiko Psikologis, adalah risiko yang tidak terlihat, tidak bisa dihitung, bisa

diantisipasi, tetapi belum tentu bisa dihindarkan.
Termasuk dalam risiko ini adalah:
•

Kehilangan reputasi (hilang muka, nama besar, citra, dsb) dan risiko
menanggung malu

•

Kehilangan kepercayaan – pada diri sendiri dan pada orang lain
(Menjadi paranoid atau blind-dependency)

•

Kehilangan perasaan “potent” atau mampu yang akan menyebabkan
hilangnya rasa percaya diri

•

Kehilangan jatidiri (terutama bagi mereka yang sudah menganggap
keberadaan perusahaan sebagai keberadaan dirinya sendiri)

•

Kehilangan motivasi untuk berjuang

Dampak utama dari pengabaian resiko tersebut adalah perusahaan yang
lamban berkembang dan sumberdaya yang ada menjadi tidak efisien. Revenue
perusahaan tetap tetapi cost menjadi lebih tinggi karena adanya investasi baru
dan menyebabkan menurunnya keuntungan. Selain itu, para pekerja menjadi
bingung karena banyak keputusan yang ambivalen dan tidak jelas arahnya
sesuai dengan kebingungan dan ketidak-jelasan sikap wirausahawan.
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BAB XIV
Menyusun Proposal Bisnis
Dalam Menyusun Proposal bisnis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni
1. Menggambar keseluruhan (overview) rencana strategi perusahaan
yang akan dijalankan.
2. memuat latar belakang usaha
3. Menggabungkan

seluruh

aspek-aspek

internal

manajemen

( Produksi, marketing, sdm, keuangan dan teknologi) dan eksternal
4. Merinci dengan jelas seluruh strategi yang akan dijalankan
5. Rencana strategi teraplikasi pada rencana aggaran (budgeting)
6. Tampilan yang menarik
7. kelengkapan dokumen-dokumen Usaha
8. membuat peta lokasi usaha
9. mencantumkan photo product

1.

RINGKASAN EKSEKUTIF

− [NAMA PERUSAHAAN]
− [BIDANG USAHA]
− [JENIS PRODUK / JASA]
− [NILAI PENJUALAN PER TAHUN SAAT INI]
− [NILAI KEKAYAAN PERUSAHAAN TERAKHIR]
− [PROSPEK PENGEMBANGAN USAHA]
− [RENCANA PENGEMBANGAN USAHA]
− [PROYEKSI (TARGET) NILAI PENJUALAN]
− [KEBUTUHAN DANA]
− [RENCANA PENGGUNAAN DANA]
− [JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN]
− [AGUNAN]
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2.

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

2.1

DATA PERUSAHAAN

1.

Nama Perusahaan

2.

Bidang Usaha

3.

Jenis Produk / Jasa

4.

Alamat Perusahaan

5.

Nomor Telepon

6.

Nomor Fax

7.

Alamat E-mail

8.

Situs Web

9.

Bank Perusahaan

10. Bentuk Badan Hukum
11. Nomor Akte Pendirian
12. N P W P
13. Mulai Berdiri

2.2

BIODATA PEMILIK / PENGURUS

1.

Nama

2.

Jabatan

3.

Tempat dan Tanggal Lahir

4.

Alamat Rumah

5.

Nomor Telepon

6.

Nomor Fax

7.

Alamat E-mail

8.

Pendidikan Terakhir

9.

Pengalaman Kerja
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2.3

STRUKTUR ORGANISASI

NAMA DAN GELAR
jabatan

NAMA DAN GELAR
jabatan

2.4

NAMA DAN GELAR
jabatan

NAMA DAN GELAR
jabatan

SUSUNAN PEMILIK / PEMEGANG SAHAM

NAMA

Jumlah
Saham

TOTAL

0

Nilai Saham

Persentase

0

3.
ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN
3.1
PRODUK / JASA YANG DIHASILKAN
(sebutkan seluruh jenis produk yag ada berserta keunggulan masing-masing
produk )
3.2 GAMBARAN PASAR
( sebutkan data penjualan 3 tahun terakhir), jelaskan bila ada kenaikan atau
penurunan penjualan secara drastis
3.3. PROMOSI YANG SUDAH DILAKUKAN
( sebutkan jenis-jenis promosi yang telah dilakukan misalnya personal selling,
pameran, brosur/leaflet, iklan dsb)
3.4

TARGET ATAU SEGMEN PASAR YANG DITUJU

jelaskan gambaran/karakteristik pelanggan yang ingin dituju baik secara
geogarfis, demografis, kelas sosial, tingkat pendidikan, pendapatan, atau hal-hal
lainyang di anggap khas

3.5

TREND PERKEMBANGAN PASAR
Jelaskan trend perkembangan pasar, perkiraaan jumlah permintaan
produk pertahun, proyeksi kenaikan rata-rata. Jelaskan dengan proyeksi
penjualan dan jelaskan juga bagaimana anda memperoleh nilai proyeksi diatas
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3.6

STRATEGI PEMASARAN



PENGEMBANGAN PRODUK
Uraikan jenis kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan yang ingin dicapai. ....
...........................................................................................................
...........................................................................................................



PENGEMBANGAN WILAYAH PEMASARAN
Uraikan jenis kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan yang ingin dicapai. ....
...........................................................................................................
...........................................................................................................



KEGIATAN PROMOSI
Uraikan jenis kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan yang ingin dicapai. ....
...........................................................................................................
...........................................................................................................



STRATEGI PENETAPAN HARGA
Uraikan jenis kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan yang ingin dicapai. ....
...........................................................................................................
...........................................................................................................

3.7

ANALISIS PESAING
PESAING

3.8

KEUNGGULAN

KELEMAHAN

1.

1.

2.

2.

1.

1.

2.

2.

SALURAN DISTRIBUSI

WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI SAAT INI
1.

Wilayah Pemasaran






Lokal ............ [000]
Regional........ [000]
Nasional........ [000]
Ekspor .......... [000]

%
%
%
%

2.

Jalur Distribusi






Individu
Industri
Pemerintah
Lain – Lain





Distributor
Retailer
Eksportir
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3.

Alamat Showroom /
Counter Penjualan (Milik
Perusahaan)

1.
2.
3.

WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI YANG DIRENCANAKAN
1.

Wilayah Pemasaran






Lokal ............ [000]
Regional........ [000]
Nasional........ [000]
Ekspor .......... [000]

%
%
%
%

2.

Jalur Distribusi






Individu
Industri
Pemerintah
Lain – Lain





3.

Rencana Lokasi
Showroom / Counter
Penjualan

1.

Distributor
Retailer
Eksportir

2.
3.

4.

ANALISIS PRODUKSI

4.1

PROSES PRODUKSI

SISIPKAN JUGA FOTO-FOTO PROSES PRODUKSI.
PROSES PRODUKSI

BAHAN BAKU

TEKNOLOGI
Otomatis
Otomatis
Tradisional

MESIN

KEUNGGULAN PROSES YANG DIMILIKI
1.
2.
3.
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4.2

BAHAN BAKU DAN PENGGUNAANNYA

BAHAN BAKU

KEBUTUHAN
RATA-RATA PER BULAN

SUMBER

BAHAN PENOLONG

KEBUTUHAN
RATA-RATA PER BULAN

SUMBER

4.3

KAPASITAS PRODUKSI

FASILITAS DAN MESIN PRODUKSI YANG DIMILIKI
Jumlah

Fasilitas & Mesin Produksi

Total Nilai

KAPASITAS PRODUKSI RATARATA PER BULAN
4.4 RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI
STRATEGI DAN TAHAP-TAHAP RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI
1.
2.
3.

RENCANA PENAMBAHAN FASILITAS DAN MESIN PRODUKSI
Fasilitas & Mesin Produksi

Jumlah

Harga
Satuan

Total Nilai

TARGET KAPASITAS PRODUKSI
RATA-RATA PER BULAN *)
*) setelah penambahan fasilitas dan mesin
produksi
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5.

ANALISIS SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)

5.1 ANALISIS KOMPETENSI SDM
Sebutkan Tingkat pendidikan dan keahlian dan kemampuan khusus yang dimiliki
karyawan
5.2

ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

JABATAN

Tingkat
Pendidikan

Pengalaman
(tahun)

Keterampilan
Khusus

Jabatan atau fungsi yang
dibutuhkan, misalnya
kepala produksi.

5.3

RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SDM

JABATAN

Jumlah
Kebutuhan

Tenaga yang
Tersedia

Tenaga yang
Harus Direkrut

Jabatan atau fungsi yang
dibutuhkan, misalnya
kepala produksi.

6.

RENCANA PENGEMBANGAN USAHA



STRATEGI PRODUKSI
Uraikan starategi kegiatan Produksi yang akan dilakukan ............................
...........................................................................................................



STRATEGI ORGANISASI DAN SDM
Uraikan starategi kegiatan organisasi SDM yang akan dilakukan .................
...........................................................................................................



STRATEGI MARKETING
Uraikan starategi kegiatan Marketing yang akan dilakukan ..........................
...........................................................................................................



STRATEGI KEUANGAN
Uraikan starategi kegiatan Keuangan yang akan dilakukan ..........................
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6.2

TAHAP-TAHAP PENGEMBANGAN USAHA

KEGIATAN

1

2

3

4

bulan ke 5 6 7 8

9 10 11 12

Kegiatan-kegiatan sesuai dengan
rencana pengembangan usaha.

7.
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
7.1 RENCANA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
 PEMASARAN
Uraikan Rencana Pemanfaatan IT pada Pemasaran
...........................................................................................................


PRODUKSI
Uraikan Rencana Pemanfaatan IT pada Produksi
...........................................................................................................



PENGEMBANGAN PRODUK
Uraikan Rencana Pemanfaatan IT pada Pengembangan Produk
...........................................................................................................



DISTRIBUSI
Uraikan Rencana Pemanfaatan IT pada Distribusi
...........................................................................................................



KEUANGAN
Uraikan Rencana Pemanfaatan IT pada Keuangan
...........................................................................................................



SDM
Uraikan Rencana Pemanfaatan IT pada SDM
...........................................................................................................

7.2

PERALATAN DAN SISTEM YANG SUDAH DIMILIKI

Spesifikasi Perangkat Keras
Uraikan jenis processor,
kapasitas harddisk dan memory,
dan perangkat tambahan lainnya.

Perangkat Lunak yang Digunakan
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7.3

TAHAPAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
KEGIATAN

1

2

3

4

bulan ke 5 6 7 8

9 10 11 12

Kegiatan-kegiatan sesuai dengan
Pemnegmbangan IT
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8.

ANALISIS KEUANGAN

8.1

LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN ARUS KAS

[Nama Perusahaan]
TAHUN 2006
DES. 2006
A.

JAN. 2007

FEB. 2007

PENERIMAAN
Penerimaan Penjualan
Penerimaan Pinjaman
Sub Total Penerimaan

B.

PENGELUARAN
Pembelian Asset (Investasi)
Pembelian Bahan Baku
Pembelian Bahan Pembantu
Upah Buruh Produksi
Transport (Pengiriman Produk)
Biaya Produksi Lain-Lain
Gaji Pimpinan
Gaji Staf Administrasi dan Umum
Biaya Pemeliharaan
Biaya Pemasaran
Alat Tulis Kantor
Listrik, Air, Telepon
Biaya Administrasi Lain-Lain
Angsuran Pokok
Biaya Bunga
Biaya Pajak
Sub Total Pengeluaran

C. SELISIH KAS
D. SALDO KAS AWAL
E.

SALDO KAS AKHIR
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LAPORAN LABA RUGI

[Nama Perusahaan]
TAHUN 2006
A.

HASIL PENJUALAN
Penjualan
Sub Total Hasil Penjualan

B.

BIAYA PRODUKSI / VARIABEL
Bahan Baku
Bahan Pembantu
Upah Buruh Produksi
Transport (Pengiriman Produk)
Biaya Lain-Lain
Sub Total Biaya Produksi

C.

BIAYA TETAP
Gaji Pimpinan
Gaji Staf Administrasi dan Umum
Biaya Pemeliharaan
Penyusutan
Sub Total Biaya Tetap

D.

BIAYA ADMINISTRASI
Biaya Pemasaran
Alat Tulis Kantor
Listrik, Air, Telepon
Biaya Lain-Lain
Sub Total Biaya Administrasi

E.

TOTAL BIAYA (B + C + D)

F.

Laba Sebelum Pajak (A - E)

G. Pajak
H.

Laba Bersih (F - G)
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[Nama Perusahaan]
TAHUN 2006

AKTIVA
A. AKTIVA LANCAR
Kas
Piutang
Persediaan:
Bahan Baku
Bahan Pembantu
Barang Jadi
Jumlah Aktiva Lancar
B. AKTIVA TETAP
Tanah
Bangunan
Peralatan
Penyusutan
Lain – Lain
Jumlah Aktiva Lancar
JUMLAH AKTIVA (A + B)

PASIVA
C. HUTANG JANGKA PENDEK
Hutang Dagang
Hutang Jatuh Tempo
Lain – Lain
Jumlah Hutang Jangka Pendek
D. PINJAMAN JANGKA PENDEK
Pinjaman Jangka Panjang
Lain – Lain
Jumlah Pinjaman Jangka Panjang
E. MODAL
Modal Disetor
Laba Ditahan
Jumlah Modal
JUMLAH PASIVA (C + D + E)
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8.2

RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI

KEBUTUHAN INVESTASI

Jumlah

Harga Satuan

Total Nilai

1

0

FASILITAS & MESIN PRODUKSI )
2

PERALATAN & SISTEM INFORMASI )

0

LAIN - LAIN (uraikan)

0
0
0
0
0

TOTAL

0

0

1

) sesuai dengan Rencana Pengembangan Produksi lihat tabel Rencana Penambahan Fasilitas
dan Mesin Produksi

2

) sesuai dengan Tahapan Pengembangan Teknologi Informasi lihat tabel Rencana Penambahan

Peralatan dan Sistem Informasi
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8.3. RENCANA ARUS KAS
RENCANA ARUS KAS

[Nama Perusahaan]
TAHUN 2006 - 2009
2006

2007

2008

2009

Penerimaan Penjualan

0

0

0

0

Penerimaan Pinjaman

0

0

0

0

0

0

0

0

Pembelian Asset (Investasi)

0

0

0

0

Pembelian Bahan Baku

0

0

0

0

Pembelian Bahan Pembantu

0

0

0

0

Upah Buruh Produksi

0

0

0

0

Transport (Pengiriman Produk)

0

0

0

0

Biaya Produksi Lain-Lain

0

0

0

0

Gaji Pimpinan

0

0

0

0

Gaji Staf Administrasi dan Umum

0

0

0

0

Biaya Pemeliharaan

0

0

0

0

Biaya Pemasaran

0

0

0

0

Alat Tulis Kantor

0

0

0

0

Listrik, Air, Telepon

0

0

0

0

Biaya Administrasi Lain-Lain

0

0

0

0

Angsuran Pokok

0

0

0

0

Biaya Bunga

0

0

0

0

Biaya Pajak

0

0

0

0

0

0

0

0

C. SELISIH KAS

0

0

0

0

D. SALDO KAS AWAL

0

0

0

0

E.

0

0

0

0

A.

PENERIMAAN

Sub Total Penerimaan
B.

PENGELUARAN

Sub Total Pengeluaran

SALDO KAS AKHIR
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8.4

RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN

TOTAL NILAI KEBUTUHAN
PINJAMAN / MODAL
TOTAL NILAI KEBUTUHAN
MODAL INVESTASI
TOTAL NILAI KEBUTUHAN
MODAL KERJA
8.5

RENCANA PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN

JANGKA WAKTU
PENGEMBALIAN
MASA TENGGANG
PEMBAYARAN
8.6

AGUNAN YANG DIMILIKI

1.

Jenis Agunan

2.

Spesifikasi dan
Keterangan Lain-Lain

3.

Aspek Legalitas

4.

Nilai Agunan

9.
ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO USAHA
9.1 DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR
− [Dampak pemasaran terhadap masyarakat]
− [Dampak produksi dan teknologi terhadap masyarakat]
− [Dampak organisasi dan SDM terhadap masyarakat]
9.2 DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN
− [Dampak produksi dan teknologi terhadap lingkungan]
− [Penanganan limbah yang dihasilkan akibat proses produksi.]
9.3 ANALISIS RESIKO USAHA
Menggambarkan hal-hal yang mungkin mengganggu pelaksanaan investasi dan
pengembalian pinjaman.
9.4 ANTISIPASI RESIKO USAHA
Menggambarkan strategi / kegiatan yang akan dilakukan dalam mengantisipasi dan
meminimalkan resiko usaha.
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LAMPIRAN A. SWOT ANALISIS
A.

ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS

STRENGTH (KEKUATAN): sebutkan asset atau hal yang paling berharga dalam
organisasi anda saat ini, berikan komentar seperlunya.
1.

PRODUK
 Harga jual
 Mutu produk
 Desain dan variasi produk
 Perlengkapan (feature) tambahan
 Pengemasan & label

2.

FUNGSI PEMASARAN
 Promosi dan iklan
 Tenaga sales

3.

DISTRIBUSI DAN PERSEDIAAN
 Kecepatan distribusi
 Ketepatan waktu pengiriman
 Ketersediaan barang

4.

PELAYANAN PELANGGAN
 Keramahan pelayanan
 Pelayanan purna jual

5.

ORGANISASI DAN SDM
 Wewenang dan delegasi
 Rekrutmen dan penempatan
 Tingkat keahlian khusus
 Tingkat pendidikan
 Pengalaman kerja
 Jumlah tenaga kerja

6.

SISTEM MANAJEMEN
 Sistem pembukuan (akuntansi)
 Sistem administrasi

7.

PRODUKSI
 Biaya produksi
 Perencanaan produksi
 Kapasitas produksi
 Kemampuan pemenuhan order
 Fasilitas produksi
 Penanganan limbah produksi

8.

TEKNOLOGI
 Penggunaan teknologi modern

9.

PEMANFAATAN TI
 Pemahaman manfaat TI
 Ketersediaan perangkat keras
 Ketersediaan perangkat lunak
 Kemampuan operator
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WEAKNESS (KELEMAHAN): sebutkan permasalahan utama yang timbul di dalam
organisasi / perusahaan anda saat ini, berikan komentar seperlunya.
1.

PRODUK
 Harga jual
 Mutu produk
 Desain dan variasi produk
 Perlengkapan (feature) tambahan
 Pengemasan & label

2.

FUNGSI PEMASARAN
 Promosi dan iklan
 Tenaga sales

3.

DISTRIBUSI DAN PERSEDIAAN
 Kecepatan distribusi
 Ketepatan waktu pengiriman
 Ketersediaan barang

4.

PELAYANAN PELANGGAN
 Keramahan pelayanan
 Pelayanan purna jual

5.

ORGANISASI DAN SDM
 Wewenang dan delegasi
 Rekrutmen dan penempatan
 Tingkat keahlian khusus
 Tingkat pendidikan
 Pengalaman kerja
 Jumlah tenaga kerja

6.

SISTEM MANAJEMEN
 Sistem pembukuan (akuntansi)
 Sistem administrasi

7.

PRODUKSI
 Biaya produksi
 Perencanaan produksi
 Kapasitas produksi
 Kemampuan pemenuhan order
 Fasilitas produksi
 Penanganan limbah produksi

8.

TEKNOLOGI
 Penggunaan teknologi modern

9.

PEMANFAATAN TI
 Pemahaman manfaat TI
 Ketersediaan perangkat keras
 Ketersediaan perangkat lunak
 Kemampuan operator

10. LAIN-LAIN, SEBUTKAN:
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OPPORTUNITIES (PELUANG): sebutkan kesempatan atau peluang yang
datangnya dari luar organisasi yang mungkin dapat diraih oleh organisasi anda saat
ini, berikan komentar seperlunya.
1.

PERSAINGAN
 Persaingan untuk usaha sejenis
 Persaingan untuk produk substitusi
 Produk import
2. PEMODALAN
 Hubungan dengan lembaga keuangan
(perbankan)
 Kemudahan mendapatkan pinjaman
 Tingkat suku bunga kredit
3.

KEBIJAKAN PEMERINTAH
 Perijinan dan birokrasi
 Peraturan pemerintah
 Perpajakan
 Kemudahan pengurusan eksport
 Kebijakan fiskal

4.

PELUANG PASAR
 Akses dan informasi pasar
 Permintaan pasar
 Perilaku pasar

5.

PROTEKSI PASAR EKSPORT
 Proteksi pasar eksport

6.

KEMAJUAN TEKNOLOGI
 Perkembangan teknologi produksi
 Perkembangan TI

7.

TENAGA KERJA
 Ketersediaan tenaga kerja sesuai
kebutuhan
 Serikat pekerja

8.

BAHAN BAKU
 Mutu bahan baku
 Fluktuasi harga bahan baku
 Ketersediaan bahan baku

9.

MASYARAKAT SEKITAR
 Tuntutan lembaga konsumen
 Sikap masyarakat terhadap produk

10. KONDISI PEREKONOMIAN
 Kondisi perekonomian dan perbankan
(keuangan)
 Tingkat suku bunga deposito
11. LAIN-LAIN, SEBUTKAN:
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THREATS (HAMBATAN): sebutkan ancaman atau hambatan yang datangnya dari luar
organisasi yang mungkin dapat diraih oleh organisasi anda saat ini, berikan komentar
seperlunya.
1.

PERSAINGAN
 Persaingan untuk usaha sejenis
 Persaingan untuk produk substitusi
 Produk import
2. PEMODALAN
 Hubungan dengan lembaga
keuangan (perbankan)
 Kemudahan mendapatkan pinjaman
 Tingkat suku bunga kredit
3. KEBIJAKAN PEMERINTAH
 Perijinan dan birokrasi
 Peraturan pemerintah
 Perpajakan
 Kemudahan pengurusan eksport
 Kebijakan fiskal
4. PELUANG PASAR
 Akses dan informasi pasar
 Permintaan pasar
 Perilaku pasar
5. PROTEKSI PASAR EKSPORT
 Proteksi pasar eksport
6. KEMAJUAN TEKNOLOGI
 Perkembangan teknologi produksi
 Perkembangan TI
7. TENAGA KERJA
 Ketersediaan tenaga kerja sesuai
kebutuhan
 Serikat pekerja
8. BAHAN BAKU
 Mutu bahan baku
 Fluktuasi harga bahan baku
 Ketersediaan bahan baku
9. MASYARAKAT SEKITAR
 Tuntutan lembaga konsumen
 Sikap masyarakat terhadap produk
10. KONDISI PEREKONOMIAN
 Kondisi perekonomian dan
perbankan (keuangan)
 Tingkat suku bunga deposito
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Lampiran Lainnya.
B.

KELENGKAPAN PERIJINAN

C.

PETA LOKASI

D.

FOTO PRODUK

E.

DOKUMENTASI PRODUKSI
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