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A. PENGERTIAN BISNISSecara terminologis, bisnis merupakan sebuah kegiatan atau usaha. Bisnis dapatpula diartikan sebagai aktivitas terpadu yang meliputi pertukaran barang, jasaatau uang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud memperolehmanfaat atau keuntungan. Dengan demikian, bisnis merpakan proses sosial yangdilakukan oleh setiap individu atau kelompok melalui proses penciptaan danpertukaran kebutuhan dan keinginan akan suatu produk tertentu yang  memilikinilai atau memperoleh manfaat keuntungan.Mempelajari bisnis berarti menelaah sejarah kehidupan manusia danlingkungannya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatasdengan sumber-sumber yang terbatas. Kegiatan bisnis merupakan sebuah sistemoperasional yang sangat terkait dengan lingkungan di sekitarnya. Dalammasyarakat yang semakin kegiatan bisnis harus mampu bersikap fleksibel danberadaptasi dengan perubahan yang ada. Oleh karena itu, mempelajari bisnissama artinya mempelajari manusia dalam memenuhi kebutuhan dankeinginannya dalam suatu lingkungan dengan sumber-sumber yang terbatas.Organisasi bisnis bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti perusahaanToyota, Microsoft, took ataupun lapak Koran di pinggir jalan. Namun, dalamperkembangan selanjutnya, organisasi bisnis tidak hanya berkepentingan untukmencapai keuntungan tertentu malainkan juga kepentingan untuk menjagakelangsungan hidup sumber daya alam dan lingkungan sosial (social
responsibility).Dalam masyarakat yang semakin maju saat ini, bisnis perlu dikelola secara efektifdan efesien dalam mencapai tujuannya. Titik permulaan manajemen yang efektifadalah menentukan tujuan atau sasaran yang diharapkan dan juga menentukanrencana.  Secara garis besar, tujuan yang ingin dicapai perusahaan berbeda satusama lain, tergantung dari visi dan misi dari perusahaan tersebut.

B. LINGKUNGAN BISNISPerusahaan sangat terkait dengan lingkungannya, terdiri dari subsistem, sepertisumber-sumber ekonomi, kegiatan perusahaan dan lingkungan perusahaan yangsaling bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkungan bisnis memilikiketergantungan yang kuat dengan kondisi ekonomi, industry, dan kepentingandalam anggota masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu, keputusan bisnis banyakdipengaruhi oleh kepentingan pihak-pihak yang berasal dari berbagai latarbelakang (sosial, budaya, politik) yang berbeda.



1. Lingkunan InternalLingkungan internal adalah sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhikinerja bisnis secara langsung. Lingkungan ini terdiri atas sebagai berikut.a. Karyawan (tenaga kerja/sumber daya manusia)b. Manajemen (keahlian pengelola)c. Pemegang saham (stakeholders)d. Modal dan peralatan fisik  (dana, mesin, gedung)e. Informasi
2. Lingkungan EksternalLingkungan eksternal adalah institusi atau kekuatan luar yang potensialmempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari duakomponen yakni sebagai berikut.
a. Lingkungan khususLingkungan khusus dalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevanterhadap pencaaian tujuan organisasi. Lingkungan khusus meliputi :
1) KonsumenKonsumen atau pelanggan merupakan kelompok potensial yang mengonsumsioutput atau barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan atau organisasi profitmaupun nonprofit.
2) PemasokPerusahaan atau indivisu yang menyediakan faktor-faktor produksi yangdibutuhkan perusahaan untuk memproduksi produk atau jasanya. Pasokanmeliputi penyediaan bahan baku/material, peralatan, input keuangan dan tenagakerja.
3) PesaingPersaingan meliputi semua tawaran pesaing yang nyata maupun potensial sertasubstitusi yang dipertimbangkan oleh pembeli. Biasanya setiap perusahaanmempunyai satu atau lebih pesaing. Perusahaan perlu memuaskan kebutuhankonsumen melalui penawaran produk dan jasa yang lebih baik dari pesaing.
4) KrediturPerusahaan perlu memperhatikan kreditur atau kelompok tertentu yangmempengaruhi kegiatan organisasi secara financial (institusi keunangan maupunindividu yang memberikan pinjaman dana). Kreditur, misalnya bank akanmenganalisis secara seksama dan teliti mengenao perkembangan bisnis danpotensi dari suatu perusahaan karena bank sangat berkepentingan dalam hal



pencegahan terjadinya kredit macet atau ketidakmampuan perusahaan dalammengembalikan pinjaman yang diberikan.
b. Lingkungan umumPerubahan lingkungan umum biasanya tidak mempunyai dampak sebesarperubahan lingkungan khusus, namun demikian manajer harusmemperhatikannya ketika merencanakan, mengorganisasi, mengarahkansertamengendalikan aktivitas organisasi bisnis.
1) Kondisi ekonomiTingkat inflasi, masalah pengangguran, tingkat pertumbuhan nasional, keadaanneraca pembayaran, kondisi pasar saham serta fluktuasi kurs valuta asing dansuku bunga, secara umum adalah beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhipraktek manajemen dalam aktivitas bisnis. Terdapat hubungan timbal balik antaakeadaan perekonomian dan aktivitas bisnis atau dunia usaha. Kestabilan danpertumbuhan ekonomi akan mendorong perkembangan dunia usaha, dansebaliknya perkembangan dunia usaha akan mewujudkan kestabilan danpertembuhan ekonomi.
2) Konsisi politik dan hukumTerdapatnya kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai dapatmenciptakan suasana kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi bisnisdi berbagai bidang. Pertimbangan hukum juga perlu diperhatikan perusahaan,antara lain adanya peraturan pemerintah mengenai pembentukan danpengawasan organisasi yang membatasi kebijakan manajerial, termasuk dalam halpengelolaan sumber daya manusia.
3) Kondisi sosial budayaPara manajer perlu memperhatikan adanya perubahan sosial budaya masyarakatkhususnya pola dan tren pasar yang dituju. Manajer perlu menyesuaikan strategibisnis terutama pemasarannya dengan kondisi-kondisi sosial, kebiasaan, selerakonsumen.
4) Kondisi demografiKondisi demografi mencakup kebiasaan yang berlaku dalam karakteristik fisikdari populasi, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lokasi geografis,pendapatan, konsumsi keluarga. Perubahan pada karakteristik ini dapatberpengaruh pada kebijakan manajemen perusahaan dalam merencanakan,mengoranisasikan, memimpin, dan mengontrol organisasi bisnisnya.
5) TeknologiTeknologi merupakan salah satu faktor lingkungan umum yang paling dramatisatau paling cepat mengalami perubahan. Teknologi pun menjadi salah satu faktor



yang mempengaruhi keputusan manajer terutama daam hal pengembanganproduk.
6) GlobalisasiGlobalisasi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi organisasi bisni.Manajer dari perusahaan besar maupun ecil yang ada di dalam negeri semakinditandatang dengan meningkatnya jumlah pesaing sebagai dampak dari adanyapasar global yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal.

C. PELUANG DAN TREN BISNIS MASA DEPANSejak meninggalkan abad XX dan beranjak pada abad XXI, terdapat berbagai faktoryang menurut para ahli menjelaskan dinamika kondisi ekonomi pada sekitartahun 1990-an sebagai berikut.1. Perkembangan teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas.2. Deregulasi keuangan, pasar modal, perbankan, dan pengangguran.3. Peningkatan aktivitas wirausaha dan investasi modal ventura4. Pendekatan baru dalam pengelolaan persediaan.5. Berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Unisoviet.6. Pengurangan defisit anggaran belanja.7. Peningkatan investasi melalui pasar saham8. Peningkatan daya beli atau pengeluaran konsumen9. Kebijakan moneter pemerintah yang lebih bersahabat dengan para pebisnis.10. Peningkatan perdagangan internasional.Sebagai tindak lanjut dari berbagai faktor tersebut maka para ekonommemprediksi adanya peluang dan tantangan yang dihadapi pebisnis di masadepan dan tran-pola yang diperkirakan. Kebanyakan para ahli melihat tigakekuatan utama yang menggerakkan pebisnis dalam decade mendatang, yaknisebagai berikut ini.1. Revolusi teknologi informasi akan berlanjut untuk mempertinggi produktivitaspada seluruh sector ekonomi, khususnya pada industry baik usaha grosir danperdagangan eceran.2. Perkembangan ilmu dan teknologi baru pada bidang tertentu, sepertibioteknologi akan menciptakan industry yang sepenuhnya baru.3. Meningkatnya globalisasi selain akan menciptakan pasar yang jauh lebih besar,namun juga membangun persaingan yang lebih tajam di antara pebisnis global.Oleh karena itu, perusahaan perlu lebih memfokuskan pada upaya inovasi danefesiensi biaya.Sementara itu trend an pola yang diperkirakan oleh para ekonom dalam indicatorekonomi dan dinamika kompetitif di masa mendatang, antara lain sebagai berikut.



1. Ekonomi akan mempertahankan laju pertumbuhan yang kuat dan konsisten,kemungkinan melebihi 3% per tahun.2. Gelombang tingkat inflasi dan deficit anggaran yang besar sepertinya akansemakin berkurang.3. Negara-nagara yang menyediakan pasar bebas, dan sistem keuangan yangterbuka.4. Pebisnis yang paling sukses adalah yang mampu melakukan inovasi danmenguasai teknologi terkini untuk menciptakan keunggulan kompetitif dalambersaing di lingkungan industrinya.Diperkirakan bahwa pada abad XXI para pebisnis dan wirausahawan akanmenghadapi peluang dan tantangan yang sangat besar pada pertumbuhan danekspansi. Oleh karena itu, sangat penting para pebisnis baik pada saat ini ataumasa mendatang, untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensifmengenai bisnis sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang dengan lebihefektif dan dapat mengatasi segala macam tantangan yang dihadapi.


