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BAB 1 

Dasar-dasar Bisnis & Ekonomi 
 

 

1.1. Kegiatan Perekonomian 

Usaha pemenuhan kebutuhannya oleh manusia saat ini merupakan hasil 

perkembangan yang terjadi secara terus menerus dan mengalami perubahan 

dari waktu ke waktu.  

Bagi masyarakat primitif, kebutuhan yang dipenuhi hanyalah 

merupakan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendasar, yaitu makanan, 

tempat tinggal dan pakaian. Tingkat ketergantungan terhadap individu lain 

sangat rendah dan tidak terjadi pertukaran yang bersifat ekonomis. 

Perubahan berikut yang terjadi adalah perkembangnya sistem “barter” 

di antara masyarakat. Barter adalah sistem pertukaran barang dengan barang 

guna memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini terjadi karena manusia 

mengalami kelebihan produksi. Misalnya saat seorang petani mengalami 

kelebihan padi dan jumlah produksi padi tersebut tidak habis dikonsumsi oleh 

si petani bersama keluarganya maka kelebihan produksi padi tersebut akan 

ditukarkan dengan kelebihan produksi ikan yang juga dialami oleh seorang 

nelayan. Selanjutnya manusia berhasil menemukan alat transaksi baru yang 

lebih praktis dan relatif lebih bisa digunakan dalam seluruh jenis transaksi 

yaitu uang. Perlu dicatat bahwa hal di atas terjadi karena manusia menerapkan 

apa yang disebut “spesialisasi” atau pengkhususan pada satu atau beberapa 

jenis barang atau jasa saja. 

Pada masyarakat yang sudah maju, barang dan jasa mudah didapat, 

baik untuk keperluan konsumsi maupun industri. Untuk menghasilkan barang 

dan jasa semacam ini peranan perusahaan sangat penting. Menurut asalnya 

berbagai macam barang kebutuhan dapat diperoleh secara bebas tanpa 
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memerlukan suatu usaha atau pengorbanan seperti udara, sinar matahari dan 

air hujan. Barang-barang seperti ini disebut barang bebas atau free goods. Selain 

barang-barang bebas, sebagian besar barang untuk memenuhi kebutuhan 

manusia diperoleh dengan melalui suatu proses kegiatan ekonomi.  

Perbedaan antara keduanya dapat ditunjukkan melalui gambar 1.1. 

berikut ini. 

Gambar 1.1 

Macam-macam barang dan jasa yang dapat memuaskan  

Keinginan dan kebutuhan manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber : Basu Swastha, 2002) 
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1.2. Pengertian Bisnis dan Ekonomi 

Untuk memahami tentang bisnis, pertama kali kita harus mengetahui 

apa yang dimaksud dengan bisnis. Bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau 

uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat (Skinner, 1992).  

Kegiatan bisnis sangat membantu usaha-usaha pemenuhan kebutuhan 

masyarakat oleh perusahaan. Bisnis meliputi semua aspek kegiatan untuk 

menyalurkan barang-barang melalui saluran produktif dari membeli bahan 

mentah sampi menjual barang jadi. Pedagang, yang khusus melakukan 

pembelian dan penjualan merupakan jalur penghubung antara produsen 

dengan konsumen. Pedagang sangat membantu produsen pada saat mencari 

konsumen serta sangat membantu konsumen pada saat mencari produsen. 

Dalam upaya memahami bisnis, sangat penting bagi kita untuk 

memahami ekonomi terlebih dahulu. Ekonomi merupakan studi tentang 

bagaimana suatu masyarakat memilih untuk menggunakan sumber-sumber 

daya yang langka untuk menghasilkan/memproduksi barang-barang dan jasa-

jasa dan mendistribusikan barang dan jasa tersebut kepada masyarakat untuk 

dikonsumsi.  

Dari pengertian ekonomi tersebut ada beberapa kunci untuk memahami 

ekonomi, yaitu: 

1. Sumber-sumber daya 

Sumber daya suatu wilayah terdiri dari tiga kelompok, yaitu sumber daya 

alam, kapital dan tenaga kerja. 

Sumber daya alam disediakan oleh alam dalam jumlah yang terbatas dan 

sebagiannya bahkan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam pada 

umumnya harus diproses terlebih dahulu menjadi suatu produk atau 

digunakan untuk memproduksi barang dan jasa lainnya. 
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Sumber daya modal merupakan produk yang diproduksi dengan tujuan 

untuk membuat berbagai barang-barang dan jasa. Beberapa sumber modal 

disebut current assets, yaitu modal jangka pendek dan digunakan habis 

dalam proses produksi, seperti bahan baker, bahan baku, kertas dan uang. 

Sedangkan sumber daya modal jangka panjang yang dapat digunakan 

berulangkali dalam proses produksi disebut modal tetapt (fixed capital), 

misalnya tanah, gedung, pabrik, mesin-mesin dan sebagainya. 

Sumber daya manusia atau tenaga kerja menunjukkan kemampuan 

manusia dari suatu bangsa. Agar sumber daya manusia bernilai, setiap 

individu harus dilatih untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan 

keterampilan maupun semi keterampilan (semiskilled). Tanpa sumber daya 

manusia, tidak mungkin produktif dalam menggunakan baik sumber daya 

alam maupun modal. 

2. Barang-barang dan Jasa 

Sumber daya digunakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa 

yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. 

Keinginan, di lain pihak, merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh 

manusia tetapi tidak secara absolut dibutuhkan untuk kelangsungan 

hidupnya. Mengingat bahwa manusia memiliki kebutuhan dan keinginan 

yang tidak terbatas, tidaklah mungkin memuaskan semua kebutuhan dan 

keinginan manusia itu. 

3. Alokasi Sumber Daya 

Semua negara menghadapi masalah ekonomi klasik, yaitu langkanya 

sumber daya dan tidak terbatasnya keinginan. Oleh karena kita hidup 

dalam dunia yang jumlah semua sumber daya terbatas, kita harus membuat 

pilihan bagaimana sumber daya yang langka tersebut akan digunakan. 

Pengalokasian sumber daya tidak terbatas pada kelangkaan sumber daya 

tetapi juga meliputi distribusi barang-barang dan jasa-jasa kepada 
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konsumen. Saat barang dan jasa sampai ke konsumen yang membutuhkan 

atau menginginkannya dan kepuasan yang saling menguntungkan terjadi, 

maka sumber daya dan produk telah teralokasi dengan baik. Dengan 

demikian, alokasi merupakan proses pemilihan bagaimana sumber daya 

akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, 

termasuk pendistribusian produk kepada konsumen. 

1.3. Sistem Ekonomi 

Sebelum seseorang memutuskan untuk terjun dalam bisnis, sebaiknya 

mempelajari terlebih dahulu sistem perekonomian di mana bisnis tersebut 

dijalankan. Suatu sistem ekonomi adalah suatu cara yang diterima untuk 

mengorganisasikan produksi, menetapkan hak, dan kebebasan kepemilikan, 

menggunakan sumber daya produktif dan menentukan transaksi bisnis dalam 

suatu masyarakat. Tujuan sistem ekonomi adalah suatu usaha untuk mengatur 

pertukaran barang dan jasa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Menurut Skinner (1992), sistem ekonomi di dunia pada dasarnya ada 3 

(tiga) tipe, yaitu: 

1. Pemerintah dapat menguasai produksi hampir semua barang dan jasa, 

disebut dengan ekonomi terencana (a planned economy). 

2. Perusahaan swasta dapat menguasai produksi hampir semua barang dan 

jasa, disebut dengan kapitalisme murni (a pure capitalism). 

3. Sebagian produksi dikuasai oleh pemerintah dan sebagian lagi dikuasai 

oleh swasta, disebut dengan ekonomi campuran (a mixed economy). 

1.4. Mengapa Belajar Bisnis? 

Dalam pelajaran tentang bisnis, sebenarnya kita akan belajar tentang 

sejarah sistem perdagangan bebas, bagaimana perubahan lingkungan 

mempengaruhi bisnis dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan agar 

bisnis kita berhasil. Dengan memahami bagaimana bisnis itu bekerja, akan lebih 
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memudahkan orang-orang untuk melakukan bisnis dan menggapai 

keberhasilan. 

Secara umum, ada 5 (lima) alasan penting untuk belajar tentang bisnis, yaitu: 

1. Adanya saling ketergantungan 

Ketergantungan ini terjadi baik secara individual maupun sebagai suatu 

organisasi seperti negara. Hal ini tentu tidak terlepas dari status manusia 

sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri-sendiri. Saling 

ketergantungan ini meningkat seiring dengan semakin beragamnya 

kebutuhan dan keinginan manusia. 

2. Adanya peluang internasional 

Meningkatnya globalisasi di dalam dunia bisnis telah membuka peluang 

bisnis. Era baru dunia bisnis dalam pasar internasional memerlukan 

pemimpin bisnis yang tahu bagaimana memulai, mengoperasikan dan 

melanjutkan usahanya. 

3. Usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup 

Yang dimaksud dengan standar hidup adalah suatu ukuran tentang 

seberapa baik seseorang atau keluarga dapat memuaskan kebutuhan dan 

keinginannya dengan barang dan jasa. Jadi, standar hidup menunjukkan 

jumlah barang dan jasa yang dipandang rata-rata sebuah keluarga atau 

individu sebagai suatu kebutuhan.  

4. Adanya perubahan 

Bisnis bersifat dinamis dan selalu berubah. Harga yang naik turun, 

bertambahnya produk, jasa-jasa diciptakan untuk memenuhi kebutuhan, 

aturan hukum dan kejadian-kejadian lain yang tidak tertuga merupakan 

bagian dari sistem bisnis yang dinamik. 

5. Mencegah kesalahpahaman 

Memahami bisnis juga akan mencegah kesalahpahaman, kesalahan 

informasi dan ketidakakuratan data yang kita terima sebagai sesuatu yang 
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benar. Dengan demikian, juga akan membantu kita untuk memisahkan 

fakta dan fiksi dalam isu-isu bisnis. 

1.5. Tujuan Bisnis 

Agar tetap beroperasi dan memiliki kelangsungan hidup, setiap bisnis 

harus memiliki tujuan. Ada berbagai tujuan dari suatu bisnis, namun pada 

umumnya tujuan bisnis meliputi: 

1. Profit 

Profit memegang peranan penting dalam suatu bisnis. Secara sederhana, 

profit merupakan selisih antara pendapatan dengan pengeluaran. 

Kesuksesan organisasi bisnis dalam menghasilkan keuntungan karena 

produk dan atau jasa mereka secara efektif memenuhi kebutuhan dan 

permintaan konsumen. 

2. Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 

Merupakan tujuan yang sangat wajar karena tujuan yang lain dapat dicapai 

hanya bila bisnis tetap bertahan hidup. 

3. Pertumbuhan perusahaan 

Seperti manusia, bisnis pun perlu bertumbuh dan mengalami kedewasaan 

bila mungkin. Bisnis yang baik bila dapat selalu mengalami pertumbuhan 

dan berdampak luas secara positif terhadap masyarakat. 

4. Tanggung jawab sosial 

Saat ini pertanggung jawaban sosial merupakan tujuan yang penting. Bisnis, 

seperti manusia di masyarakat, harus menerima tanggung jawab mereka 

seperti pengendalian polusi, penghapusan praktek-praktek diskriminasi 

dan penghematan energi. 


