
 

 

 
 
 

PNK 

BAHAN AJAR 
Jurusan : Administrasi Bisnis 
Konsentrasi :  
Mata Kuliah : Pengantar Bisnis 

Kurikulum  
2007 

 

 8

BAB 2 

Lingkungan Bisnis 
 

 

Kondisi bisnis sangat banyak berpengaruh pada kehidupan kita. Oleh 

karena itu perusahaan-perusahaan mempunyai beberapa tanggung jawab pada 

kehidupan dan kesejahteraan manusia.  

Menurut Philip Kotler (1997), perusahaan, para pemasok, para perantara 

pemasaran, para pelanggan, pesaing dan lapisan masyarakat, semua 

menjalankan fungsinya dalam kekuatan lingkungan makro yang lebih besar 

dan dalam kecenderungan-kecenderungan yang amat besar, yang membentuk 

berbagai peluang dan memberikan ancaman terhadap perusahaan.  

Perusahaan sangat bergantung pada masyarakat untuk membeli barang 

dan jasa yang ditawarkan, dan sikap masyarakat terhadap perusahaan sangat 

berpengaruh pada cara kegiatan serta pelayanan perusahaan tersebut. Oleh 

karena itu perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan kelompok atau 

pihak-pihak yang berkepentingan. Secara umum, lingkungan perusahaan dapat 

dibedakan menjadi lingkungan eksternal dan lingkungan internal.  

2.1. Lingkungan Eksternal 

Lingkungan eksternal bisnis adalah faktor-faktor di luar dunia usaha yang 

mempengaruhi kegiatan bisnis. Lingkungan eksternal bisnis dapat dibedakan 

menjadi lingkungan eksternal makro dan lingkungan eksternal mikro. 

2.1.1. Lingkungan Eksternal Makro 

Adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap 

kegiatan bisnis. Yang termasuk didalamnya adalah : 
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a. Demografi 

Faktor lingkungan pertama yang menarik bagi perusahaan adalah demografi 

karena orang banyaklah yang membentuk pasar. Keadaan dan perubahan 

demografi yang ada akan mempengaruhi jenis barang dan jasa yang 

dibutuhkan kelompok-kelompok masyarakat. Oleh karena itu diperlukan 

pengetahuan oleh perusahaan/manajer mengenai struktur dan perkembangan 

demografi ini dalam rangka pengambilan keputusannya, terutama untuk 

menentukan strategi bisnisnya. 

Faktor migrasi, tingkat kepadatan, jenis pekerjaan, distribusi usia, kelahiran, 

perkawinan dan angka kematian, ras, suku bangsa, adapt istiadat dan struktur 

keagamaan merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap suatu 

lingkungan demografi. 

b. Perekonomian 

Kondisi perekonomian yang bertumbuh akan mengakibatkan naiknya 

penghasilan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kebutuhan 

masyarakat dalam segala bidang baik kuantitatif maupun kualitatif. Sebaliknya 

jika terjadi penurunan pendapatan, masyarakat akan lebih selektif dalam hal 

pemenuhan kebutuhannya dan hanya akan memilih pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan yang bersifat lebih dasar saja. 

c. Politik / Hukum 

Keputusan-keputusan perusahaan sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

dalam lingkungan politik/hukum. Lingkungan ini dibentuk oleh norma-norma 

hukum, lembaga, pemerintahan, dan kelompok oposisi yang mempengaruhi 

dan membatasi gerak-gerik berbagai organisasi dan individu dalam 

masyarakat. 

Hal-hal seperti siapa yang berkuasa di suatu negara/wilayah, bagaimana ia 

menjalankan pemerintahannya, apa peran dan kekuasaan yang dimiliki oleh 

pelaku-pelaku dalam percaturan politik dan bagaimana dampaknya terhadap 
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pemilik usaha dan penciptaan profit oleh pengusaha merupakan faktor-faktor 

penentu peluang dan ancaman bisnis di dalam suatu negara/wilayah. 

d. Sosial/Budaya 

Masyarakat Indonesia saat ini sedang berada dalam masa transisi. Artinya 

masyarakat Indonesia pada saat ini sedang bergerak dari masyarakat agraris ke 

masyarakat industri. Dalam masyarakat transisi ini, masyarakat sedang 

mengalami kebingungan sosial dan budaya. Hal-hal yang menyangkut nilai-

nilai sosial budaya dalam suatu masyarakat harus selalu diperhatikan oleh 

pelaku bisnis. 

e. Ekologi 

Permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang 

membuat negara-negara berkembang seperti Indonesia menderita akibat polusi 

dan degradasi lingkungan hidup. 

Gerakan untuk melindungi alam dan menentang segala macam bentuk 

pencemaran perlu diperhatikan oleh dunia bisnis agar cita-cita untuk 

melakukan pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud dan 

produktivitas usaha tidak mengalami gangguan.  

f. Struktur dan Perilaku Birokrasi 

Di Indonesia banyak sekali kasus kegagalan birokrasi publik dalam melayani 

masyarakat dan lambannya pertumbuhan ekonomi. Hal ini di antaranya 

disebabkan oleh nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia 

seperti paternalisme yang ditunjukkan melalui orientasi dan penghormatan 

yang berlebihan kepada atasan. 

Salah satu bentuk patologi birokrasi yang sangat terkenal di Indonesia adalah 

prosedur yang berbelit-belit. Hal ini seringkali menjadi sarana bagi para oknum 

birokrat untuk melakukan pungli dan korupsi.  
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2.1.2. Lingkungan Eksternal Mikro 

Adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan 

usaha. Yang termasuk dalam lingkungan eksternal mikro adalah : 

a. Pemasok/supplier 

Merupakan pihak-pihak yang menyediakan bahan mentah atau barang 

setengah jadi untuk diproduksi oleh perusahaan. Pihak-pihak ini sangat 

menunjang kelangsungan operasi perusahaan. 

b. Teknologi 

Kekuatan yang paling dramatis yang membentuk nasib manusia adalah 

teknologi. Teknologi telah menghasilkan berbagai kemajuan dalam kehidupan 

manusia. Setiap teknologi maju seringkali melumpuhkan teknologi yang lebih 

tua. Apabila perusahaan ingin meraih kesuksesan maka perusahaan tersebut 

harus membangun kekuatan teknologi atau minimal tidak ketinggalan dari 

pesaingnya. 

c. Pasar 

Perilaku pasar dan bentuk-bentuk pasar yang tampak dalam masyarakat 

adalah sesuatu yang harus dipelajari dengan seksama oleh perusahaan. 

Kesalahan dalam membaca peluang pasar sangat fatal akibatnya bagi 

kelangsungan perusahaan. 

d. Perantara 

Berkaitan erat dengan distribusi barang/jasa hingga sampai ke tangan 

konsumen akhir. Misalnya distributor dan pengecer yang berperan dalam 

pendistribusian hasil-hasil produksi ke konsumen. 

2.2. Lingkungan Internal 

Yang dimaksud dengan lingkungan internal adalah faktor-faktor yang berada 

dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi hasil produksi. 

Termasuk dalam lingkungan internal adalah : 

a. Tenaga kerja 
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b. Peralatan dan mesin-mesin 

c. Permodalan (pemilik, investor, pengelolaan dana dan sebagainya) 

d. Bahan mentah, bahan setengah jadi, pergudangan, mobilitas fisik dan 

sebagainya 

e. Sistem informasi dan administrasi, sebagai acuan dalam pengambilan 

keputusan manajemen 


