


Karakter Wirausaha Sukses: Memotivasi DiriSendiri



1.Awali dengan memotivasi diri bahwa kitapercayapada

kemampuan dirisendiri



2. Tanamkan dalam hati bahwa pengusahasukses  
itu kerja keras dan tekun
• Kerja keras = berarti berusaha 

sekuat  tenaga untuk 
mendapatkan hasil yang  
maksimal

• Tekun = berusaha dengan 
sungguh- sungguh

• Seorang pekerja keras itu memiliki 
motivasi  untuk mencapai tujuan yang 
kuat dalam  dirinya

• Motivasi terbesar seseorang adalah 
dari  dirinya sendiri, motivasi dari 
luar hanya  pendukung yang makin 
memperbesar  tekadnya untuk
sukses



Katakan bahwa kita yang bisa mewujudkan apa yang kita impikan, setiap 
impian  pasti punya tantangannya sendiri

Tantangan itu bersumber dari:

1. Dalam diri sendiri; rasa khawatir, tidak percaya pada diri sendiri, dan 
mudah  putus asa

2. Lingkungan;

3. Percayalah bahwa kita bisa, dan beranimenantang  
diri sendiri



4. Awali daripassion

• Passion adalah sesuatu yang tidak pernah kita bosan
untuk
melakukannya.

• Passion adalah di mana kita akan mengorbankan 
segala hal  untuk mencapai hal itu.

• Passion adalah sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas,
tanpa paksaan dan suatu bentuk panggilan dari alam
bawah sadar seseorang

• Passion adalah di mana kita tidak memikirkan untung dan

rugi.

• Passion adalah ketika kita melakukan hal itu begitu 
saja dan  lupa dengan hal yang lain.

• Passion adalah sesuatu yang jika tidak kita lakukan,
maka kita akan merasa ada sesuatu yang kurang.

• Passion adalah sesuatu yang sangat kita sukai, sesuatu
yang bisa kita lakukan berjam-jam tanpa kita
merasakan kelelahan.





5.Pengusaha sukses itu beranimengambil resiko

•berani gagal merupakan bagian dari kesuksesan. Semakin banyak mengalami 

kegagalan, maka  peluang sukses akan semakin besar.

• Berani beda dari kelaziman: memulai dari praktek sambil berilmu  terampil.





6. Cobalah bangkitkan motivasi dirimu melihatpara  
wirausahawan sukses
• Manfaatkan media sosialmu  

bukan hanya untuk 
kesenangan  dan menjadi 
penikmat teknologi,  namun 
juga bisa menjadi  sumber 
kesuksesan yang kamu  
impikan

• Pelajarilah perjuangan para  
wirausahawan sukses. 
Jangan  terpaku pada 
kesuksesan  mereka saat ini, 
namun pelajari  dan selami 
perjuangannya  membangun 
kehidupan hingga  berada di 
titiknya yang sekarang











MASALAH IDE ???







7



8



9



10



11



12



13









17



https://www.youtube.com/watch?v=tWzGyWHc-so

https://www.youtube.com/watch?v=DVoQKPciEjM

REFERENSI IDE & PELUANG USAHA

https://www.youtube.com/watch?v=tWzGyWHc-so
https://www.youtube.com/watch?v=DVoQKPciEjM
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1. Necessity Entrepreneur
Seseorang yang berwirausaha karena

terpaksa dan desakan kebutuhan hidup.

1. Necessity Entrepreneur
Seseorang yang berwirausaha karena

terpaksa dan desakan kebutuhan hidup.

3 JENIS ENTREPRENEUR DALAM KONTEKS PELUANG USAHA 
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2. Replicative Entrepreneur 

Seseorang wirausaha yang cenderung

meniru-niru bisnis yang sedang ngetren

sehingga rawan terhadap persaingan dan

kejatuhan.

.
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3. Inovatif Entrepreneur 

Seseorang wirausaha yang

inovatif yang terus berpikir

kreatif dlm melihat peluang

dan meningkatkannya. .



TIPS MENEMUKAN 
PELUANG 

DAN 
Memulai Usaha









LOVE THE PRODUCT AND SERVICE



Learning The Basic of Business



Berani mengambil segala RESIKO



SEEK ADVICE, BUT FOLLOW YOUR BELIEF.

(mencari nasehat, tetapi mempunyai keyakinan)



“Hard-Work and Smart-Work”



MAKE FRIENDS AS MUCH AS POSSIBLE

(BERTEMAN SEBANYAK MUNGKIN)



DEAL WITH FAILURES

(SIAP BERHADAPAN DENGAN KEGAGALAN)



Entrepreneur Sejati akan melakukan

READY-SHOOT-AIM!. 



INOVATIF UNTUK KESUKSESAN





https://www.youtube.com/watch?v=PNMr82ZlOso

Sukses menciptakan 

PELUANG WIRAUSAHA ALA Chairul Tanjung





KARAKTER WIRAUSAHA SUKSES :

MENYELESAIKAN MASALAH& KETEGASAN 

DALAM ASPEK PRODUKSI

DISUSUN OLEH:

TIM DOSEN KEWIRAUSAHAAN



Profil Wirausahawan Sukses
No Karakteristik Profil Ciri Wirausahawan Sukses Yang Menonjol

1. Percaya Diri Mengendalikan tingkat percaya dirinya tinggi

dalam mencapai sukses

2. Pemecahan Masalah Cepat mengenali dan memecahkan

masalah yang dapat menghalangi

kemampuan tujuannya

3. Berprestasi Tinggi Bekerja keras dan bekerjasama dengan para

ahli untuk memperoleh prestasi

4. Pengambilan Resiko Tidak takut mengambil resiko, tetapi akan

menghindari resiko tinggi jika dimungkinkan

5. Ikatan Emosi Memisahkan antara hubungan emosional

dengan karier

6. Pencari Status Mereka Tidak memperkenankan kebutuhan

terhadap status yang dapat mengganggu

misi usahanya

7. Tingkat Energi Tinggi Berdedikasi tinggi dan bekerja tanpa

berhitung waktu untuk membangun

usahanya



Profil Wirausahawan Gagal
No Karakteristik Profil Ciri Wirausahawan Gagal Yang 

Menonjol

1 Dedikasi Meremehkan waktu dan dedikasi dalam

memulai usaha

2 Pengendalian usaha atau

bisnis

Gagal mengendalikan aspek utama

usaha atau bisnis

3 Pengamatan manajemen Pemahaman umum terhadap disiplin

manajemen rata-rata kurang

4 Pengelolaan piutang Menimbulkan masalah arus kas buruk

mereka dengan kurangnya perhatian

akan piutang

5 Memperluas usaha

berlebihan

Memulai perluasan usaha yang belum

siap

6 Perencanaan keuangan Meremehkan kebutuhan usaha

7 Lokasi usaha Lokasi yang buruk

8 Pembelanjaan besar Menimbulkan pengeluaran awal yang

tinggi



Menyelesaikan Masalah dengan

cara menjalankan usaha

 1. Punya Mimpi Besar

 2. Bekerja Berdasarkan Passion

 3. Belajar dari orang sukses

 4. Support Keluarga

 5. Menghadapi Persaingan



Punya Mimpi Besar

Saat memutuskan usaha sendiri, kita sebaiknya mempunyai mimpi

atau cita-cita yang jelas dan spesifik yang menjadi raison d etre

memulai bisnis sendiri.

Mimpi tersebut sebaiknya sesuatu yang pantas, worthed, untuk dikejar

dan diperjuangkan, jika tidak, mimpi akan mudah dikalahkan atau

dinomorduakan oleh tekanan dari kebutuhan dan tuntutan jangka

pendek yang biasanya terlihat urgen untuk dipenuhi.

Ketika berondongan kesulitan muncul, mimpi menjadi penyemangat

yang menopang kita untuk tidak menyerah tetapi malahan mencari

jalan keluar.



Bekerja Berdasakan Passion 

Bekerja karena dorongan cinta atau hobi pasti hasilnya akan

berbeda. Ada keinginan kuat memberikan yang terbaik. Kasarnya,

tidak dibayarpun, kita mau mengerjakan hal tersebut.

Passion merupakan penyemangat yang manjur saat bisnis sedang

susah. Walaupun penjualan sedang merosot, tetapi karena

melakukannya bukan karena tuntutan keuntungan, dan memang kita

menyukainya, maka kita akan terus berkarya memberikan yang

terbaik.

Konsistensi berkarya pada ujungnya akan mendatangkan apresiasi



Belajar Dari Orang Sukses

Banyaklah belajar dari orang-orang yang sudah berhasil. Dari mereka

kita paham bahwa jalan membangun usaha itu tidaklah mudah. Ada

proses berliku, naik dan turun, terjal, yang mau tidak mau harus

dilewati jika ingin berhasil. Yang sukses pun pernah melewatinya.

Mereka berhasil karena bisa bertahan



Support Keluarga

Saat bisnis sedang sulit, biasanya cash flow rumah tangga kena

imbasnya. Yang dulunya bisa ke mall setiap minggu, atau berlibur

setahun dua kali, sekarang harus dikurangi atau bahkan dihapuskan

sama sekali demi berhemat untuk keuangan usaha.



Menghadapi Persaingan

Usaha baru dimulai dan bagus perkembangannya, tidak lama

kemudian ada yang membuka usaha serupa di sebelah usahamu.

Pertama: terimalah kenyataan bahwa persaingan itu bagian yang

tidak terpisahkan dari suatu usaha atau bisnis. Bisnis yang maju pasti

menarik persaingan. Kedua: adanya persaingan memberikan

masukan ke dalam usaha kita soal apa yang masih menjadi

kekurangan dan perlu diperbaiki. Ketiga: adanya persaingan

menunjukan bahwa usaha yang kita lakukan memiliki potensi pasar

yang bagus, sehingga pesaing berani masuk.



Langkah-Langkah Wirausaha

1. Pilih bidang usaha yang 
anda minati dan memiliki

Hasrat dan pengetahuan di 
dalamnya

2. Perluas dan perbanyak
jaringan bisnis dan 

pertemanan

3. Pilihlah keunikan dan nilai
unggul dalam produk atau

jasa anda

4. Jaga kredibilitas

5. Berhemat dalam
operasional secara

terencana serta sisihkan
uang untuk modal kerja

dan penambahan investasi
alat-alat produksi/jasa



Peluang Wirausaha

Salah satu faktor keberhasilan seorang wirausahawan adalah kemampuannya dan jeli
melihat peluang dan memanfaatkannya sebelum dimanfaatkan oleh orang lain

Kemampuan melihat peluang adalah modal dalam memunculkan ide awal untuk
berwirausaha

Tidak semua orang mampu melihat peluang apalagi memanfaatkannya, demikian halnya
kemampuan melihat peluang tidaklah sama antar setiap orang

Seseorang yang telah mengenal potensi diri yang dimilikinya lebih cenderung memiliki
kemampuan untuk melihat dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada



Menentukan Peluang Usaha

1

Peluang usaha bersumber dari

adanya kebutuhan dari

individu atau masyarakat

2

Oleh karena itu jika ingin mulai

mewujudkan berwirausaha,

hendaknya terlebih dahulu

menjawab pertanyaan:

“Apakah yang menjadi

kebutuhan masyarakat atau

kebanyakan anggota

masyarakat saat ini atau di

masa yang akan datang

3

Untuk memahami kebutuhan

masyarakat diperukan suatu

diagnosa terhadap lingkungan

usaha secara keseluruhan,

yang meliputi faktor ekonomi,

politik, pasar, persaingan,

pemasok, teknologi, sosial dan

geografi



Dua pendekatan dalam

menentukan peluang usaha

Pendekatan
In-Side-Out 

(dari dalam
ke luar)

•Bahwa keberhasilan akan dapat
diraih dengan memenuhi kebutuhan
yang ada saat ini

Pendekatan
Out-Side-In 

(Dari Luar ke
dalam)

•Bahwa keberhasilan akan dapat
diraih dengan menciptakan
kebutuhan



Ketegasan dalam aspek produksi

Kegiatan produksi dengan menciptakan atau menambah nilai guna suatu

barang atau jasa harus mampu menghasilkan barang atau jasa yang

bermanfaat dalam memenuhi kebutuhin. Kegiatan menambah daya guna

suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa.

Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan

mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Produksi

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai

kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa

dalam jumlah yang mencukupi. Produksi merupakan suatu sistem dan di

dalamnya terkandung tiga unsur, yaitu Input, proses, dan output



Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu

produk (barang/jasa) dengan menggunakan faktor-faktor produksi seperti tenaga

kerja, mesin, bahan, baku dan dana agar menghasilkan produk yang dibutuhkan

dan sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen.

INPUT PROSES
KELUARAN/

OUTPUT

 Bahan

 Tenaga
Kerja

 Peralata
n

 Biaya

 Sesuai

harapan

(kualitas

dan

kuantitas)

Sesuai

kebutuhan

konsumen



Proses Produksi berdasarkan
wujudnya

Proses Kimiawi

Proses mengubah bentuk

Proses perakitan

Proses transportasi



 Pengendalian Pembelian

Agar pembelian yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan proses produksi

lebih efisien (hemat biaya). Dalam pengendalian pembelian ini melibatkan

beberapa faktor yang saling terkait, yaitu kuantitas, kualitas, harga, waktu dan

pelayanan.

 Pengendalian Persediaan

Perlu dilakukan agar biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan dapat dike

ndalikan

 Pengendalian Produksi

Agar proses produksi dapat berjalan lancar, tepat waktu dan menghasilkan

produk dalam kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan yang direncanakan

 Pengendalian Kualitas

yang dilakukan pada setiap tahapan proses yang bertujuan untuk mencegah

adanya penyimpangan terhadap standar kualitas produk yang telah ditetapkan

(quality control)

PENGENDALIAN PRODUKSI



Case Study

Buat analisis SWOT dan paparkan solusi terkait dampak
Pandemi Covid-19, pada jenis kewirausahaan di bawah
ini:

1. Bisnis Perhotelan

2. Lembaga Pendidikan

3. Biro Perjalanan

4. Wedding Organizer

5. Bidang Property



SEKIAN 

DAN 

TERIMA KASIH



TIM Dosen Kewirausahaan

Komunikasi dan Interpersonal Skill:
Komunikasi





Kenapa Interpersonal Skill 

diperlukan??

https://www.youtube.com/watch?v=-2FwX-q9buo



Interpersonal skill adalah kemampuan seseorang secara
efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan
rekan kerja. Contohnya adalah dengan menjadi pendengar
yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas, dan mampu
bekerja sama dalam satu tim.

Interpersonal Skill??

Interpersonal Skill adalah keterampilan untuk
mengenali dan merespon secara layak, perasaan,
sikap, motivasi, serta keinginan orang lain.





Komunikasi??



Model Universal Komunikasi



Komunikasi??



Komunikasi adalah proses penyampaian suatu
pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk
memberitahu atau untuk mengubah sikap,
pendapat, atau perilaku, baik langsung secara
lisan maupun tidak langsung melalui media;
proses penyampaian bentuk interaksi gagasan
kepada orang lain dan proses penciptaan arti
terhadap gagasan atau ide yang disampaikan,
baik sengaja maupun tidak disengaja,
(Andrian, 2017)

Komunikasi??



Jenis Gangguan Komunikasi



Tujuan dan Fungsi Komunikasi

Agar menjadi tahu dan memberitahukan, misalnya antar hubungan pergaulan sehari- hari, surat edaran, pengumuman, 

pemberitahuan dan sebagainya

Menilai masukan (input) atau hasil (output) atau suatu pola pemikiran, misalnya umpan balik, tanggapan atas

pendapatan, evaluasi anggaran, penilaian rencana dan sebagainya.

Mengarahkan atau diarahkan, misalnya manajer mengarahkan sumber tenaga,

material, uang, mesin (kepada suatu tujuan), rapat kerja, seminar, penataran latihan kerja, juklak (petunjuk

pelaksanaan), juknis (petunjuk teknis) dan sebagainya.

Mengandung beberapa fungsi insidental, atau netral : yang tidak langsung mempengaruhi tercapainya 

tujuan dan hubungan dalam pergaulan sosial.

Mempengaruhi dan dipengaruhi, misalnya motivasi, persuasi, stimulasi dan sebagainya.



Bentuk Komunikasi

Komunikasi Verbal

Komunikasi Tertulis

Komunikasi Non Verbal (gerak tubuh/tanda lain)



Fungsi Komunikasi dalam

Kewirausahaan

Meningkatkan pemasaran produk

Meningkatkan kualitas produksi

Meningkatkan kerjasama

Menyelesaikan suatu masalah

Menambah relasi

Meningkatkan citra kewirausahaan

Meningkatkan kualitas pemimpin





TIM Dosen Kewirausahaan

Komunikasi dan Interpersonal Skill:
Komunikasi





Kenapa Interpersonal Skill 

diperlukan??

https://www.youtube.com/watch?v=-2FwX-q9buo



Interpersonal skill adalah kemampuan seseorang secara
efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan
rekan kerja. Contohnya adalah dengan menjadi pendengar
yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas, dan mampu
bekerja sama dalam satu tim.

Interpersonal Skill??

Interpersonal Skill adalah keterampilan untuk
mengenali dan merespon secara layak, perasaan,
sikap, motivasi, serta keinginan orang lain.





Komunikasi??



Model Universal Komunikasi



Komunikasi??



Komunikasi adalah proses penyampaian suatu
pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk
memberitahu atau untuk mengubah sikap,
pendapat, atau perilaku, baik langsung secara
lisan maupun tidak langsung melalui media;
proses penyampaian bentuk interaksi gagasan
kepada orang lain dan proses penciptaan arti
terhadap gagasan atau ide yang disampaikan,
baik sengaja maupun tidak disengaja,
(Andrian, 2017)

Komunikasi??



Jenis Gangguan Komunikasi



Tujuan dan Fungsi Komunikasi

Agar menjadi tahu dan memberitahukan, misalnya antar hubungan pergaulan sehari- hari, surat edaran, pengumuman, 

pemberitahuan dan sebagainya

Menilai masukan (input) atau hasil (output) atau suatu pola pemikiran, misalnya umpan balik, tanggapan atas

pendapatan, evaluasi anggaran, penilaian rencana dan sebagainya.

Mengarahkan atau diarahkan, misalnya manajer mengarahkan sumber tenaga,

material, uang, mesin (kepada suatu tujuan), rapat kerja, seminar, penataran latihan kerja, juklak (petunjuk

pelaksanaan), juknis (petunjuk teknis) dan sebagainya.

Mengandung beberapa fungsi insidental, atau netral : yang tidak langsung mempengaruhi tercapainya 

tujuan dan hubungan dalam pergaulan sosial.

Mempengaruhi dan dipengaruhi, misalnya motivasi, persuasi, stimulasi dan sebagainya.



Bentuk Komunikasi

Komunikasi Verbal

Komunikasi Tertulis

Komunikasi Non Verbal (gerak tubuh/tanda lain)



Fungsi Komunikasi dalam

Kewirausahaan

Meningkatkan pemasaran produk

Meningkatkan kualitas produksi

Meningkatkan kerjasama

Menyelesaikan suatu masalah

Menambah relasi

Meningkatkan citra kewirausahaan

Meningkatkan kualitas pemimpin







Dalam kehidupan sehari-hari aktivitas wirausaha yang tidak
terlepas dari sikap kepemimpinan bahkan dalam kehidupan
keluarga dan masyarakat. Kepemimpinan dan Kewirausahaan
adalah kemampuan diri seseorang dalam menentukan dan 
mengevaluasi peluang-peluang yang ada dengan mengelola
sumber daya yang tersedia.

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi
orang lain dalam hal ini para bawahan sedemikian rupa
sehingga orang lain mau melakukan kehendak Pemimpin
meskipun secara pribadi hal ini mungkin tidak disenangi. 
Sukses tidaknya dalam mencapai tujuan organisasi tergantung
pada kemampuan pimpinan mempengaruhi bawahan dalam
mengajak dan menyakinkan mereka, sehingga para bawahan





Menurut Griffin dan  Ebert,  kepemimpinan (leadership) adalah
proses memotivasi orang  lain untuk mau bekerja dalam rangka
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lindsay dan Patrick  
dalam membahas “Mutu Total dan Pembangunan Organisasi” 
mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah suatu upaya
merealisasikan tujuan perusahaan dengan memadukan
kebutuhan para individu untuk terus tumbuh berkembang
dengan tujuan organisasi. Perlu diketahui bahwa para individu
merupakan anggota dari perusahaan. Peterson at.all
mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kreasi
yang berkaitan dengan pemahaman dan penyelesaian atas
permasalahan internal dan eksternal organisasi.



Dari ketiga definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa
kepemimpinan merupakan suatu upaya dari seorang pemimpin
untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi melalui orang  lain  
dengan cara memberikan motivasi agar orang lain  tersebut mau
melaksanakannya, dan   untuk itu diperlukan adanya keseimbangan
antara kebutuhan individu para pelaksana dengan tujuan
perusahaan. Lingkup kepemimpinan tidak hanya terbatas pada 
permasalahan internal  organisasi, melainkan juga mencakup
permasalahan eksternal.

Dalam konteks kelompok (tim) bisnis, secara internal seorang ketua
tim harus dapat menggerakkan anggota tim sedemikian rupa
sehingga tujuan dapat dicapai. Seorang ketua tim harus dapat
memahami kelebihan dan kekurangan anggota timnya, sehingga
dapat menentukan penugasan yang harus diberikan kepada setiap
anggota tim. Dilain pihak, secara ekternal seorang ketua tim harus
dapat mempengaruhi investor agar mau menginvestasikan dananya





Kepemimpinan lebih erat kaitannya dengan fungsi penggerakan
(actuating) dalam manajemen.  Fungsi penggerakan mencakup
kegiatan memotivasi, kepemimpinan, komunikasi, pelatihan, dan 
bentuk-bentuk pengaruh pribadi lainnya. Fungsi tersebut juga 
dianggap sebagai tindakan mengambil inisiatif dan mengarahkan
pekerjaan yang perlu dilaksanakan dalam sebuah organisasi. 

Dengan demikian actuating sangat erat kaitannya dengan fungsi-
fungsi manajemen lainnya, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, 
dan pengawasan agar tujuan-tujuan organisasi dapat dicapai seperti
yang diinginkan. 

Winardi juga mengemukakan bahwa sekalipun terdapat banyak teori
tentang fungsi-fungsi manajemen, namun dapat disederhanakan
bahwa fungsi manajemen setidaknya meliputi: 

• Perencanaan, 

• Pengorganisasian, 



Dalam perencanaan telah ditetapkan arah tindakan yang 
mengarahkan sumber daya manusia dan sumber daya alam
untuk dapat direalisasikan. Rencana-rencana yang ditetapkan
telah menggariskan batas-batas di mana orang-orang 
mengambil keputusan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas.  
Hal ini berarti telah dilakukan antisipasi tentang kejadian-
kejadian,  masalah-masalah yang akan muncul, dan hubungan
kausalitas antar pihak terkait dalam suatu organisasi di masa 
mendatang. Mengingat bahwa di masa mendatang terdapat
penuh ketidakpastian, maka antisipasi yang telah ditetapkan
pun sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk ini
para manajer harus siap menghadapi keadaan darurat dengan



Dalam pengorganisasian, manajemen menggabungkan dan 
mengkombinasikan berbagai macam sumber daya menjadi satu
kesatuan untuk dapat memberikan manfaat yang lebih berdaya
guna. Sumber daya tersebut dikelompokkan sesuai dengan sifat
dan jenisnya, diberikan peran/fungsi, dan dijalin sedemikian rupa
untuk dapat saling berinteraksi menjadi suatu sistem. Sistem yang 
telah ditentukan diarahkan untuk dapat memproduksi
barang/jasa sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam
perencanaan. Dalam organisasi, yang terlibat dan bertanggung
jawab atas kegiatan-kegiatan terdiri dari para manajer, para 
supervisor,dan para pelaksana. Dengan rencana yang telah
ditetapkan, mereka yang terlibat akan merealisasikannya, bahkan
dalam proses mencapai manajemen mutu total. Kegiatan atau



Kepemimpinan berperan sangat penting dalam manajemen karena
unsur manusia merupakan variabel yang teramat penting dalam
organisasi. Seperti dikemukakan di atas bahwa yang terlibat dan 
bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan organisasi terdiri dari
para manajer, para supervisor, dan para  pelaksana. Manusia
memiliki karakteristik yang berbeda-beda mempunyai kepentingan
masing-masing, yang bahkan saling berbeda dan berakibat terjadi
konflik. Perbedaan kepentingan tidak hanya antar individu di dalam
organisasi, tetapi juga antara individu dengan organisasi di mana 
individu tersebut berada. Sangat mungkin bahwa perbedaan hanya
dalam hal yang sederhana, namun ada kalanya terjadi perbedaan
yang cukup tajam. Tanpa kepemimpinan yang baik, hal-hal yang 
telah ditetapkan dalam perencanaan dan    pengorganisasian tidak





Pada awal pemunculan teori kepemimpinan telah diidentifikasikan
berbagai kondisi para  pemimpin hebat. Penampilan fisik, 
inteligensia, dan kemampuan berbicara di kalangan publik
merupakan ciri khas yang harus dimiliki oleh para pemimpin. Pada 
waktu itu banyak diyakini bahwa orang bertubuh tinggi lebih baik
kemampuan memimpinnya dibandingkan dengan orang yang 
bertubuh pendek.

Namun belakangan ini telah terjadi pergeseran, cara pandang tidak
lagi pada penampilan fisik, melainkan pada gaya kepemimpinan. 
Griffin dan Ebert mengemukakan 3 (tiga) gaya kepemimpinan, yaitu: 

1. Gaya Otokratik (Autocratic Style)

2. Gaya Demokratik (Democratic Style)

3. Gaya bebas terkendali (Free-rein Style).



Pemimpin dengan gaya otokratik pada umumnya memberikan
perintah-perintah dan meminta bawahan untuk mematuhinya. Para 
komandan militer di medan perang umumnya menerapkan gaya ini. 
Pemimpin yang menerapkan gaya ini tidak memberikan cukup
waktu kepada para bawahan untuk bertanya dan hal ini lebih sesuai
pada situasi yang memerlukan kecepatan dalam pengambilan
keputusan. Gaya ini juga cocok untuk diterapkan pada situasi di 
mana pimpinan harus cepat mengambil keputusan sehubungan
adanya desakan para pesaing. 

Gaya otokratik ini tidak selalu jelek seperti persepsi orang selama
ini. Untuk menghadapi anggota tim yang malas, tidak disiplin, susah



Pemimpin dengan gaya demokratik pada umumnya meminta
masukan kepada para bawahan/stafnya terlebih dahulu sebelum
mengambil keputusan, namun pada akhirnya menggunakan
kewenangannya dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh, 
seorang manajer teknik di  bagian produksi melontarkan
gagasannya terlebih dahulu kepada kelompok yang berhubungan
dengan pekerjaan tersebut untuk mendapatkan tanggapan dan 
atau masukan sebelum mengambil keputusan.



Pemimpin dengan gaya bebas terkendali pada umumnya
memposisikan dirinya sebagai konsultan bagi para bawahannya
dan cenderung memberikan kewenangan kepada para bawahan
untuk mengambil keputusan. Dengan gaya ini seorang pemimpin
lebih menekankan kepada unsur keyakinan bahwa kelompok
pekerja telah dapat dipercaya karena seringnya menyampaikan
pendapat dan gagasannya, telah mengetahui apa yang harus
dikerjakan dan mengetahui bagaimana mengerjakannya sehingga
pemimpin hanya tut wuri handayani (broad based management).



Ketiga gaya kepemimpinan tersebut dapat
digunakan oleh seorang ketua tim sesuai
dengan situasi yang dihadapinya. Situasi

di sini meliputi waktu, tuntutan
pekerjaan, kemampuan bawahan, 

pimpinan, teman sekerja, kemampuan
dan harapan-harapan bawahan, serta

kematangan bawahan. 



Penting sekali untuk seorang pemimpin mengembangkan
interpersonal skillnya karena interpersonal skill dapat terlihat dari
bagaimana pemimpin itu berkomunikasi, memotivasi, memimpin, 
bernegosiasi, dan berprestasi, serta juga interpersonal skill dalam
diri pimpinan mempengaruhi kinerja anggota organisasinya. Salah 
satu penyebab kegagalan yang paling sering terjadi dari suatu
organisasi ialah buruknya interpersonal skill sang pimpinan. 

Kurangnya interpersonal skill pimpinan menyebabkan ia tidak dapat
berkomunikasi dengan baik dengan rekan kerja ataupun anggotanya, 
sehingga hal ini mempengaruhi semangat tim yang berpotensi
menurunkan produktivitas mereka. Maka dari itu, dalam rangka
membangun atau meningkatkan produktivitas dan kemajuan dari
suatu organisasi, pimpinan haruslah memiliki beberapa
interpersonal skill berikut ini:



Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk mengidentifikasi apa
yang sesungguhnya dirasakan. Setiap kali suatu emosi tertentu
muncul dalam pikiran, seorang pemimpin harus dapat menangkap
pesan apa yang ingin disampaikan. Ketidakmampuan untuk
mengenali perasaan membuat kita berada dalam kekuasaan emosi
kita, artinya kita kehilangan kendali atas perasaan kita yang 
nantinya membuat kita kehilangan kendali atas diri dan hidup kita.



Ada beberapa langkah dalam mengelola emosi diri sendiri, yang 
pertama yaitu dengan menghargai emosi dan menyadari
dukungannya kepada kita. Kedua, berusaha mengetahui pesan yang 
disampaikan emosi, dan meyakini bahwa kita pernah berhasil
menangani emosi ini sebelumnya. Ketiga adalah dengan bergembira
kita mengambil tindakan untuk menanganinya. Kemampuan kita
mengelola emosi adalah bentuk pengendalian diri (self controlled) 
yang paling penting dalam manajemen diri, karena kitalah
sesungguhnya yang mengendalikan emosi atau perasaan kita, bukan
sebaliknya.



Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan merupakan hal
yang sangat penting dalam kaitan untuk memberi perhatian dan 
memotivasi diri sendiri. Keterampilan memotivasi diri
memungkinkan terwujudnya kinerja yang tinggi dalam segala
bidang. Orang-orang yang memiliki keterampilan ini cenderung jauh
lebih produktif dan efektif dalam hal apa pun yang mereka kerjakan.



Mengenali emosi orang lain berarti kita memiliki empati terhadap
apa yang dirasakan orang lain. Penguasaan keterampilan ini
membuat kita lebih efektif dalam berkomunikasi dengan orang lain. 
Inilah yang disebut Stephen Covey sebagai komunikasi empatik. 
Berusaha mengerti terlebih dahulu sebelum dimengerti. 
Keterampilan ini merupakan dasar dalam berhubungan dengan
manusia secara efektif.



Jika keterampilan mengenali emosi orang lain merupakan dasar
dalam berhubungan antarpribadi, maka keterampilan mengelola
emosi orang lain merupakan pilar dalam membina hubungan
dengan orang lain. Manusia adalah makhluk emosional. Semua
hubungan sebagian besar dibangun atas dasar emosi yang muncul
dari interaksi antar manusia. Keterampilan mengelola emosi orang 
lain akan sangat bagus jika kita dapat mengoptimalkannya. 
Sehingga kita mampu membangun hubungan antar pribadi yang 
kokoh dan berkelanjutan. Semakin tinggi kemampuan individu
dalam organisasi untuk mengelola emosi orang lain, semakin tinggi
kinerja organisasi itu secara keseluruhan.



Keterampilan memotivasi orang lain adalah kelanjutan dari
keterampilan mengenali dan mengelola emosi orang lain. 
Keterampilan ini adalah bentuk lain dari kemampuan
kepemimpinan, yaitu kemampuan menginspirasi, mempengaruhi
dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini
erat kaitannya dengan kemampuan membangun kerja sama tim
yang tangguh dan handal.



Keenam skill di atas dapatlah diasah melalui berbagai cara. Salah 
satunya ialah dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Boone, 
Kurtz, dan Fleenor (1988) menemukan bahwa orang-orang yang 
kemudian menjadi CEO (Chief Executive Officer) ternyata dulunya
lebih banyak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler dibandingkan
murid-murid lain di sekolahnya. Kegiatan ekstrakurikuler dipercaya
dapat mengembangkan kemampuan seorang pemimpin, khususnya
yang berkaitan dengan interpersonal skill. Kegiatan ekstrakurikuler
yang dapat diikuti pun beragam, tergantung minat dan bakat
masing-masing individu. Namun, terlepas dari contoh cara tersebut, 
interpersonal skill pada dasarnya dapat dikembangkan dimanapun
dan juga kapanpun. 





Ada cara untuk meningkatkan kemampuan interpersonal skill, yaitu:

a. Mengatasi persepsi negative karena hal ini dapat membantu kita
untuk berpikir dahulu sebelum menyertakan emosi.

b. Menerima pesan dengan baik dengan cara mendengarkan.

c. Menekan ego pribadi, dengan cara ini kita dapat memahami orang 
lain yang berbeda pendapat dengan kita dan kita tidak boleh
memaksakan kehendak.

d. Perbanyak belajar karena pengetahuan mempunyai peran penting
dalam komunikasi dan juga membangun hubungan.

e. Memperhatikan bahasa non-verbal. Bahasa merupakan alat yang 
penting dalam komunikasi. Sering terjadi kesalahan akibat
kesalahpahaman dari bahasa yang kita gunakan. Karena itu kita harus
lebih berhati-hati dalam menggunakan bahasa.

f. Memperbanyak bertemu dengan orang-orang baru akan melatih
dan mengembangkan interpersonal skill.
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Komunikasi dan 
Interpersonal Skill: 

Motivasi



Motivasi tentu selalu kita cari untuk 
dijadikan penyemangat semua kegiatan 
dalam keseharian. Jika pada kendaraan 
bermotor, motivasi bagaikan oli yang 

menjadikan lancarnya kerja mesin pada 
kendaraan tersebut.
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Demikian pula dengan karyawan di suatu 
perusahaan, membutuhkan motivasi agar 

semangat kerja timbul dan membuat 
mereka merasa senang dalam bekerja, dan 

ini adalah peran seorang atasan / BOS 
untuk memotivasi karyawan.
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4

Pemimpin yang baik adalah orang yang 
mengajarkan cara meraih potensi diri
seseorang, sementara pemimpin sejati adalah
orang yang mau membantu menemukan
potensi tersebut pada orang lain.

Bo Bennett



Konsep motivasi
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Konsep motivasi menyatakan bahwa
bilamana seseorang sedang yang tidak
seimbang, artinya dia sedang berada dalam
a state of disequilibrium. Tetapi sebaliknya
bilamana apa yang menjadi dorongan itu
sudah diperoleh, berada ditanganya dan 
mendapat kepuasan dari padanya, maka
dikatakan bahwa orang itu telah
memperoleh satu keadaan seimbang, ia
sudah berada dalam a state of equilibrium.
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Motivasi sesungguhnya merupakan proses 
psikologis yang sangat fundamental 
sifatnya. Akan sangat sukar untuk
menyanggah bahwa motivasi merupakan
proses yang amat penting dalam pemuasan
berbagai kebutuhan dan menjamin
berbagai kepentingan para anggota
organisasi.
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Motivasi sebagai inner state semacam 
perasaan atau kehendak yang amat 
mempengaruhi kemauan individu, 
sehingga individu tersebut didorong untuk 
berperilaku dan bertindak, dalam 
menentukan gerakan atau tingkah laku 
individu kepada tujuan (goals). Jadi 
motivasi merupakan proses yang 
mencerminkan interaksi antara sikap, 
kebutuhan, persepsi dan keputusan yang 
terjadi dalam diri seseorang.
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Konsep motivasi akan lebih jelas bila ditinjau dari proses dasar 
motivasi sebagai berikut:

9

Kebutuhan Dorongan Tujuan



(1) Needs merupakan kebutuhan-kebutuhan yang 
terdapat dalam diri seseorang yang harus dipenuhi; 
(2) ketika kebutuhan tersebut muncul maka
fenomenanya tampak pada dorongan (drive) yang 
menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan; 
dan (3) akibat dari tindakan tersebut maka tujuan
akhir yakni memuaskan kebutuhan diri agar 
terpenuhi. Dari uraian di atas maka motivasi
merupakan upaya individu dalam memenuhi
kebutuhannya, selama kebutuhan tersebut belum
terpenuhi maka “dorongan” untuk melakukan
sesuatu terus dilakukan.
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✖ Motivasi adalah dorongan pada diri
seseorang untuk melakukan suatu
tingkah laku tertentu karenaapa yang 
dikehendaki.

✖ Motivasi adalah dorongan yang meliputi
jiwa dan jasmani, untuk melakukan
suatu tindakan tertentu.

✖ Motivasi merupakan sesuatu yang 
menimbulkan semangat atau dorongan
kerja.

11

Dapat disimpulkan bahwa:



✖ Motivasi adalah sesuatu yang melatar
belakangi individu untuk berbuat supaya
tercapai tujuan yang dikehendakinya.

✖ Motivasi adalah suatu proses yang 
mempunyai tenaga dan tujuan tertentu.

12



Ciri-ciri individu bermotivasi berprestasi di antaranya

✖ self confidence (percaya akan kemampuan
sendiri)

✖ orginality (mempunyai daya kreativitas yang 
tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya

✖ people oriented (tidak memperalat orang lain, 
terbuka terhadap kritikan, tidak menyalahkan
orang lain

✖ task result oriented (berani mengambil resiko
terhadap apa yang telah diputuskan, semangat
tinggi untuk menyelesaikan tugas

13



✖ future oriented (mempunyai daya 
antisipasi yang tinggi, mempunyai 
analisa

✖ risk taker (menyenangi tugas yang 
menantang, tidak cepat menyerah).

14



teori motivasi



Stoner (dalam Wahjosumidio, 1987:181 ) dan Duncan (dalam 
Indrawijaya, 1986:74 ) mengelompokkan teori motivasi kedalam dua 

kelompok.

Teori 

Motivasi 

Instrumental 

(instrumental 

theories of 

motivation)

Teori 

Motivasi 

Kebutuhan 

(content 

theories of 

motivation)
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Teori Motivasi Kebutuhan

17

Teori ini beranggapan bahwa tindakan
manusia pada hakikatnya untuk
memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu
apabila pimpinan ingin memotivasi
bawahannya, harus mengetahui apa
kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan
bawahannya. 



18

Maslow salah seorang yang mengkaji teori 
kebutuhan berpendapat bahwa kebutuhan 
yang diinginkan seseorang berjenjang, 
artinya bila kebutuhan yang pertama telah 
terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua 
akan menjadi yang utama.
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Teori Motivasi Instrumental

22

Teori Instrumental ini meliputi teori tukar menukar (exchange 
theory) dan teori harapan (expectancy theory). Secara ringkas 
mengenai teori tukar menukar bahwa dalam setiap organisasi selalu 
terjadi proses tukar menukar atau jual beli antara organisasi dengan 
orang – orang yang bekerja didalamnya. Orang-orang 
menyumbangkan pengetahuannya kepada organisasi dan organisasi 
memberi imbalan atau menukarnya dengan gaji atau upah. Hasil 
produksi oraganisasi, baik yang berupa barang ataupun jasa, 
kemudian dijual. Hasil penjualan merupakan pendapatan organisasi , 
dari pendapatan inilah organisasi memberikan imbalan kepada 
pegawainya.



23

Dalam Teori Harapan, Motivasi seseorang dalam
organisasi bergantung kepada harapannya. Seseorang
akan mempunyai motivasi yang tinggi untuk berprestasi
tinggi dalam organisasi kalau ia berkeyakinan bahwa dari
prestasinya itu ia dapat mengharapkan imbalan yang 
lebih besar. Jika seseorang yang tidak mempunyai
harapan prestasinya tidak akan dihargai lebih tinggi, 
tidak akan berusaha meningkatkan prestasinya
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Motivasi dalam Kaitannya dengan
Kepuasan Kerja
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Kepuasaan kerja dengan motivasi kerja ibarat dua sisi mata 
uang. Pada kenyataannnya kepuasaan kerja itu dapat 
meningkatkan motivasi kerja seseorang. Masalahnya 
tergantung dalam hal apa ia terpuaskan. Dalam teori di atas 
dikatakan apabila terpuaskan dalam kebutuhan sosial dan 
aktualisasi diri maka orang akan semakin termotivasi 
untuk bekerja. Tetapi apabila terpuaskannya dalam faktor 
lingkungan kerja maka ia hanya dapat mengurangi rasa 
ketidakpuasaan dan belum tentu meningkatkan motivasi 
seseorang dalam bekerja.



Teori Proses Motivasi Kerja

26

Teori proses lebih ditekankan pada pengkajian bagaimana 
motivasi itu bisa terjadi. Diantara teori yang relevan 
diantaranya ialah Teori Pengharapan (Expectancy Theory) 
dari Victor Vroom dan Teori Porter-Lawler. Ide dasar dari 
teori pengharapan ini ialah bahwa motivasi ditentukan oleh 
yang diharapkan diperoleh seseorang sebagai konsekuensi 
dari tindakannya. Sedangkan Teori Porter-Lawler, 
mempunyai asumsi bahwa kepuasan dapat meningkatkan 
prestasi kerja seseorang, dan sebaliknya ketidakpuasan 
akan merusak kinerja seseorang. 
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Motivasi dalam Peningkatan Kinerja 
dan Produktivitas
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Kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh 
kemampuan dan motivasi. Sebab 
kemampuan tanpa motivasi atau motivasi 
tanpa kemampuan, keduanya tidak dapat 
menghasilkan output yang tinggi. Untuk 
memperjelas ungkapan tersebut, McAfee 
dan Poffenberger (1982:3) menggambarkan 
secara matematik, yaitu:
Ability x Motivation = Job Performance. 
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Berdasarkan rumus tersebut dapat dikatakan
bahwa, kinerja merupakan hasil perkalian antara
kemampuan dan motivasi. Kemampuan
merupakan hasil perpaduan antara pendidikan, 
pelatihan dan pengalaman. Sedangkan
pengertian motivasi, diartikan sebagai suatu
daya pendorong (driving force) yang 
menyebabkan orang berbuat sesuatu. 
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Paul Mali (1978) mengemukakan bahwa 
produktivitas adalah bagaimana 
menghasilkan atau meningkatkan hasil 
barang dan jasa setinggi mungkin dengan 
memanfaatkan sumberdaya secara efesien. 
Oleh karena itu produktivitas seringkali 
diartikan sebagai ratio antara keluaran dan 
masukan.



Produktivitas dipengaruhi oleh faktor yang 
berasal dari individu dan faktor dari luar 
individu. Faktor yang berasal dari individu 
meliputi: 
✖ pendidikan dan pelatihan, 
✖ motivasi dan kepuasan kerja, 
✖ komitmen 
✖ etos kerja. 
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Sedangkan faktor yang berasal dari luar 
individu meliputi: 
✖ tingkat penghasilan, 
✖ keluarga,
✖ fasilitas yang tersedia,
✖ iklim kerja,
✖ hubungan antara manusi
✖ kepemimpinan.

32



TERIMAKASIH
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Menetapkan Inovasi, 
Menciptakan Produk dan 
Layanan Unggul

Tim Dosen Kewirausahan



Menetapkan Inovasi



Apa yang anda pikirkan?



Apa itu Inovasi?

Inovasi menurut para ahli adalah
suatu contoh dimana suatu
kreativitas, daya cipta dan 
inisiatif kuat dapat menghasilkan
sesuatu yang secara materi jauh
lebih baik daripada penemuan-
penemuan sebelumnya



Karakteristik Inovasi

Produk dan 
Layanan Lama

Produk dan 
Layanan

Baru

Semakin Baik

Semakin Mudah

Semakin Efisien

Semakin Efektif

Semakin Canggih

Semakin Indah

Semakin Berkualitas

Semakin adaptif

Semakin aman

Semakin manfaat

Semakin futuristic

Semakin Berkelanjutan



Manfaat Inovasi

• Memecahkan Masalah

• Meningkatkan Produktivitas

• Menghadirkan Keunikan Produk dan Layanan

• Meningkatkan Nilai kompetitif

• Menghadirkan Semangat Baru

• Mengurangi dampak buruk bagi lingkungan



Cara Mencari Inovasi

• Melakukan Riset and Development (RND)

• Melakukan Studi Banding

• Eksplorasi Daring (Online Exploration)

• Forum Discussion Group (Braind Storming)

• Mengadakan Lomba/Kompetisi



Siklus Inovasi Ide Baru

Rancang dan 
Bangun

Validasi Market

Penyempurnaan
Produk dan 

Layanan

Penjualan / 
Implementasi

Evaluasi

Pengembangan
Sebuah produk atau layanan akan
mengalami siklus hidup (Lifecycle) 
yang akan berulang secara terus
menerus.

Bila ada satu step yang pincang dalam
sebuah siklus maka kesinambungan
produk ataupun jasa bisa terhambat
atau bisa jadi gagal.



Faktor Penentu Kesuksesan Inovasi

Sumber Daya
Manusia
(Team)

Goodwill Pemilik Dana Inovasi Roadmap Inovasi



Inovasi Masa Kini

Inovasi
Berfokus

pada Produk

Inovasi
Berfokus

pada 
Experience



Menetapkan
Produk dan Layanan Unggul



Pandangan Kedua

Menetapkan Produk

• Membuat Produk

• Membangun Market

• Branding dan Promosi

• Selling

• Evaluasi

• Mencari Masalah yang akan
dipecahkan

• Rancang Solusi dan Ide

• Menentukan Target Market

• Validasi

• Bangun Produk

• Branding dan Promosi

• Selling

• Evaluasi

Pandangan Pertama



Validasi Produk dan Layanan

Kegagalan memvalidasi ide produk anda
Adalah awal dari kegagalan bisnis anda



Menetapkan Produk dan Layanan

Keunikan

Kompetisi
Harga

Besaran
Market

Mengukur
Demand

Menghitung
Suply

Memilih
Channel



Mengelola Produk

Produk Lama
• Berubah Gaya

• Berubah Design

• Berubah Kemasan

• Berubah Layanan

• Tambah Tematik

Produk Baru
• Gaya Baru

• Cara Pelayanan Baru

• Fungsi Baru

• Design Baru

• Kemasan Kekinian

• Market Baru

Produk Diferensiasi
• Tambah Variant

• Tambah Market

• Tambah Design

• Tambah Ukuran

• Tambah Harga



Contoh Produk

Coba sebutkan contoh produk lainnya? 
Karakternya Produk Lama, Diferensiasi atau

Baru?



Mengelola Layanan

Layanan Lama
• Berubah Gaya

• Berubah Cara

• Berubah pengemasan

• Tambah Tematik

Layanan Baru
• Gaya Baru

• Cara Pelayanan Baru

• Fungsi Baru

• Design Baru

• Market Baru

Layanan Diferensiasi
• Tambah Variant

• Tambah Market

• Tambah Harga

• Tambah Waktu



Contoh Layanan

Coba sebutkan contoh layanan lainnya? 
Karakternya layanan Lama, Diferensiasi atau

Baru?



Produk dan Inovasi

Pendaftaran
Merek

Pendaftaran
HAKI

Branding 
Online dan 

Offline

Blocking Nama
(Domain, Social 

Media)



Menjaga Keberlanjutan Produk dan Layanan

Pre Sales Sales After Sales



Contoh Strategi Menjaga Layanan

• Reward Langsung

• Dikunjungi oleh Owner

• Diundang Wawancara di Media

• Memberikan Diskon untuk Repeat Order

• Diundang di Acara Gathering

• Memberikan Hampers

• Hadiah Khusus di Kelipatan Order

• Memberikan Badge Tertentu

• Memberikan penawaran Promo berkala



Product Canvas



Tugas Anda sebagai
seorang entrepreneur

Buatlah sebuah product canvas dari yang merupakan turunan
Dari produk anda yang telah anda pilih sebelumnya!



Terima kasih



MENJUAL KEPADA 
KONSUMEN KORP0RASI



Menjual Produk Kepada Konsumen 
Korporasi

Pelajari
sasaran

konsumen

Rencanakan
presentasi

yang menarik

berikan
informasi
sebanyak
mungkin

Negosiasi
Ada 

Persetuju
an

STRATEGI PENJUALAN



Perilaku korporasi
perilaku konsumen 

individual



Mempelajari Konsumen Korporasi

PERCAYA DIRI MEMILIKI WAWASAN BERNEGOSIASI



Menghubungi Konsumen Korporasi

SURAT TELEPON



Merencanakan Pertemuan 

Dengan Konsumen
Mendengarkan Konsumen



Surat

Korespondensi diperlukan dalam semua jenis penjualan; semakin

baik mutunya, semakin besar pula volume penjualan.

Korespondensi atau Pengiriman Surat efektif untuk perkenalan dan

pendahuluan Jika korespondensi berhasil maka akan ada

pertemuan dengan konsumen, dan setelah pertemuan segera

menulis surat untuk mengkonfirmasikan apa yang telah dibicarakan

(Surat ini berfungsi seperti notulen rapat) dan melanjutkan

negosiasi.



Telepon

Dalam melakukan penjualan, maka aktivitas lain yang dapat

menunjang proses penjualan korporasi adalah menggunakan

telepon. Diperlukan keahlian untuk membujuk konsumen melalui

telepon untuk bertemu.



Teknik bertelepon:

TEKNIK MENCAIRKAN 

KEKAKUAN
MENJAGA PERHATIAN

MEMANFAATKAN 

PERTEMUAN



Merencanakan pertemuan dengan 
konsumen

Setiap kontak dengan konsumen harus direncanakan dengan 

matang. Cari lokasi yang netral. Suasana formal membantu 

konsentrasi, namun bisa pula menimbulkan kesan intimidatif 

Sebaliknya, suasana santai terkesan bukan bisnis.



Mendengarkan Konsumen

Biarkan konsumen mengatakan apa yang mereka butuhkan dan

ajukan pertanyaan supaya yakin sebelum mengatakan apa yang kita

tawarkan. Bersikaplah sopan, sebut nama konsumen dan hindari

istilah teknis. Buat konsumen terpesona dengan menanyakan apa

yang dapat membuat produk kita lebih rnenarik.



Presentasi

STANDAR TERENCANA TERPROGRAM



Negosiasi

Menyiapkan 

Perundingan

Memenuhi 

Kebutuhan Keduah 

Belah pihak

Menekankan 

Manfaat



Menghadapi Pesaing Menentukan Harga
Memanfaatkan Otoritas 

Tinggi



Mencapai Persetujuan dan Kesepakatan



Menimbang 
Penutupan

1

Dalam menutup kita perlu bertindak yang secara langsung atau tidak, mendorong

pembeli untuk melakukan transaksi, jangan bertindak menurut pola tetap - kita

menghadapi individu dan harus mempertimbangkan hal ini dalam merencanakan

penutup. Ada konsumen yang suka pendekatan langsung; ada yang lebih suka punya

pilihan, atau sedikit desakan.



2

Mendapat Masukan

Kritik konsumen bisa mematahkan semangat, tapi orang yang banyak

mengkritik kemungkinan akan membeli tiga kali lebih besar dari calon pembeli

yang tidak mengkritik sama sekali. Orang yang tidak mengkritik kurang

memberikan umpan balik sehingga penjualan lebih sulit. Sebaliknya, pengkritik

memberi reaksi, berbicara dan membantu penjual menentukan langkah.

Jangan remehkan kritik konsumen, anggap sebagai masalah serius untuk

dibahas menjelang tahap akhir negosiasi.



3

Mengarahkan 
Konsumen

Tunggu sampai yakin kalau kita telah mendapat dan memberikan

informasi yang cukup untuk menuju penutupan yang baik dan

membawa keputusan untuk membeli. Lalu rangkum semua pokok

pembicaraan dan tekankan betapa sesuai sasaran konsurnen dengan

produk atau jasa kita. Tanyakan apakah semua masalah telah

terpenuhi, untuk membantu menjernihkan situasi dan memberikan kita

kesempatan terakhir untuk memupus kritik yang masih ada.



4

Menutup Penjualan

Kita perlu bertindak cepat dan tidak melewatkan momentum membeli. Bila tiba

waktunya untuk menandatangani kontrak, konsumen akan melihat bahwa

keuntungan yang kita tawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka dan

keputusan membeli hanyalah suatu formalitas. Sediakan pena dan blanko

pemesanan di atas meja, jangan keluarkan pada akhir negosiasi yang memberi

kesan kalau kita mendesak konsumen untuk membeli.



“Bila anda mencari uang, anda akan dipaksa mengupayakan pelayanan 

yang terbaik. Tetapi jika anda mengutamakan pelayanan yang baik, maka 

andalah yang akan dicari uang”.

(Mario Teguh)



MANAGEMEN 
KEUANGAN 

USAHA
Tim Dosen Kewirausahaan

Mei 2021



Pendahuluan 
◦ Menurut ahli, J.F Brandley, manajemen keuangan merupakan 

bagian dari manajemen bisnis

◦ Pengelolaan keuangan adalah hal yang paling penting dalam 

suatu usaha/ bisnis 

◦ Keuangan dalam sebuah usaha/bisnis menjadi pondasi penentu 

keberhasilan bagi sebuah perusahaan/ bisnis

◦ Keuangan juga bersifat sangat riskan. Jika tidak dikelola dengan 

baik akan fatal akibatnya karena akan menghentikan jalannya 

sebuah perusahaan/ bisnis

◦ Usaha/ bisnis sekecil apapun, tetap harus memiliki managerial 

keuangan yang baik agar usaha/ bisnis dapat berkembang dan 

keberhasilannya dapat terukur



Pengertian:

◦ Menurut J.F Brandley aktivitas manajemen keuangan adalah aktivitas 

pengelolaan sumber daya yang ada dan dilakukan secara cermat 

sehingga pengeluaran yang dilakukan sejalan dengan tujuan bisnis

◦ Joseph Massie memandang financial management sebagai metode 

pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mendapatkan proses 

yang efisien

◦ Guthman dan Dougal dalam bukunya Corporate Financial, 

mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah keseluruhan yang 

menyangkut perencanaan, pengawasan, pengembangan, dan 

administrasi keuangan yang digunakan pada bisnis

◦ James Van Horne mengatakan bahwa manajemen keuangan ialah 

segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan 

dan pengelolaan aktiva dengan tujuan menyeluruh



Pengertian Menurut Ahli 
Dalam Negri:

◦ Prawironegoro; manajemen keuangan ialah aktivitas pemilik dan 
manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-
murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin 
untuk menghasilkan laba.

◦ Bambang Riyanto; manajemen keuangan ialah keseluruhan aktivitas 
perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang 
diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling 
menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut 
seefisien mungkin.

◦ Sutrisno; manajemen keuangan ialah sebagai semua aktivitas perusahaan 
dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya 
yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana 
tersebut secara efisien.

◦ Sonny S; manajemen keuangan ialah aktivitas perusahaan yang 
berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan 
dana, dan mengelola asset sesuai dengan tujuan perusahaan secara 
menyeluruh



Ruang Lingkup Managemen 
Keuangan
1. Keputusan Investasi (Investment Decision); Keputusan investasi yaitu keputusan 

terhadap bidang apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Perlu diketahui, 
keputusan investasi adalah keputusan yang paling penting di antara ketiga 
fungsi lainnya. Hal ini karena keputusan investasi berpengaruh langsung pada 
aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan datang.

2. Keputusan Pendanaan (Financing Decision); Keputusan pendanaan yakni 
keputusan yang menitikberatkan pada dua hal, yaitu keputusan mengenai 
penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi, serta 
penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik (sering disebut 
dengan struktur modal optimum).

3. Keputusan Pengelolaan Asset (Asset Management Decision); Keputusan 
pengelolaan aset maksudnya manajer keuangan bersama manajer-manajer 
lain dalam suatu perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai 
pengelolaan dari aset-aset yang ada, karena semua aktivitas usaha/ bisnis 
bisa berjalan membutuhkan sokongan keuangan

4. Keputusan Dividen (Dividend Decision); meliputi keputusan pembagian 
keuntungan kepada masing-masing pemegang saham perusahaan. Selain itu 
keputusan tersebut mempengaruhi proporsi dana yang akan disimpan untuk 
melakukan ekspansi dan diversifikasi perusahaan.



Fungsi Managemen Keuangan
1. Dasar Perencanaan, Keputusan dan Kontrol keuangan; Manajemen keuangan 

berfungsi sebagai dasar perencanaan, keputusan dan kontrol keuangan agar 
perusahaan perusahaan bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

2. Pemanfaatan Aset; Dengan melakukan manajemen keuangan, perusahaan atau 
organisasi mampu mengatur aset yang mampu memberikan nilai keuntungan 
bagi kelangsungan usaha baik secara jangka panjang maupun pendek.

3. Pengelolaan Modal; Memperkirakan kebutuhan modal untuk organisasi dari 
masa-ke-masa. Selain itu dengan manajemen keuangan perusahaan bisa 
mengidentifikasi berapa modal yang dibutuhkan dan darimana saja sumber 
modal yang bisa didapat.

4. Pengelolaan Surplus; Surplus harus dikelola secara bijak agar perusahaan bisa 
berkembang atau setidaknya melakukan diversifikasi. Biasanya ada beberapa 
pilihan dalam pengelolaan surplus. Ada yang digunakan sebagai dividen, 
menjual surplus aset, atau berinvestasi secara produktif.

5. Pengelolaan Arus Kas; Dengan manajemen keuangan, perusahaan bisa 
memantau beberapa elemen yang mempengaruhi stabilitas arus kas misalnya 
saja utang dan piutang.

6. Manajemen Risiko; Manajemen keuangan memungkinkan perusahaan untuk 
meramal risiko usaha di masa depan baik yang mempengaruhi langsung 
keuangan maupun hal-hal di luar keuangan.



Prinsip Managemen Keuangan

1. Prinsip Konsistensi; Mengelola keuangan perusahaan atau organisasi sebaiknya 
dilakukan secara konsisten dan tidak berubah-ubah bahkan di saat kondisi 
yang tidak pasti.

2. Prinsip Akuntabilitas; Mampu memberikan gambaran hukum dan moral 
mengenai penggunaan dana atau kewenangan yang diberikan dalam 
mengelola keuangan. Baik perusahaan maupun orang-orang yang terlibat di 
dalamnya wajib mempertanggungjawabkan segala yang terjadi dalam 
pengelolaan keuangan.

3. Prinsip Transparansi; Pihak manajemen mampu memberikan informasi 
mengenai kegiatan pengelolaan keuangan kepada semua pihak. Tentu hal ini 
juga sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan lainnya.

4. Prinsip Kelangsungan Hidup; Pengelolaan keuangan harus mampu memberikan 
gambaran terhadap kesehatan keuangan perusahaan baik saat ini dan di 
masa depan agar perusahaan tetap bisa hidup.

5. Prinsip Integritas; Setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan 
mampu bekerja secara maksimal yang dibuktikan dengan laporan 
keuangan yang akurat dan mampu dipertanggungjawabkan.

6. Prinsip Standar Akuntansi; Pengelolaan keuangan wajib sesuai dengan standar 
akuntansi yang berlaku secara umum.



Tujuan Managemen Keuangan

◦Tujuan manajemen keuangan

intinya adalah untuk memaksimalkan “keuntungan” melalui

perencanaan dan pengelolaan keuangan secara sistemik.

◦ “Keuntungan” 

Keuntungan merupakan nilai lebih yang diperoleh melalui operasi
usaha, baik dalam bentuk material maupun non material. 
- Nilai lebih immaterial, seperti: knowledge, skill, experience, 

dan lain-lain. 

- Nilai lebih material, seperti: uang, asset, dan lain-lain.



Tujuan Managemen Keuangan : 

1. Menjaga Arus Kas; Dalam sebuah perusahaan, keluar masuknya uang kas harus dipantau terus agar 

tidak terjadi pengeluaran yang membengkak. Akibatnya bisa menyebabkan kerugian perusahaan. 

Uang kas biasanya dikeluarkan untuk membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan pengeluaran 

yang lain.

2. Memaksimalkan Keuangan Perusahaan; Tugas manajemen keuangan bukan hanya mengawasi 

keuangan, tetapi juga melihat aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi 

perusahaan yang dapat dihilangkan dan diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan 

perusahaan.

3. Mempersiapkan Struktur Modal; Manajer Keuangan dalam merencanakan struktur modal harus bisa 

menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana yang dipinjam perusahaan.

4. Memaksimalkan Keuntungan; Perencanaan keuangan yang tepat akan mampu memaksimalkan 

keuntungan yang di dapat dalam waktu jangka yang panjang.

5. Meningkatkan Efisiensi; Dengan menganggarkan dana yang tepat pada semua aspek, maka 

efisiensi dana perusahaan akan terus meningkat.

6. Mengoptimalkan Kekayaan Perusahaan; Manajer keuangan juga harus mampu membaca pasar 

saham. Dengan memberikan pembagian laba semaksimal mungkin kepada pemegang saham 

tentunya akan meningkatkan perusahaan dan memberikan kepercayaan pemegang saham untuk 

terus berinvestasi di perusahaan.

7. Mengurangi Resiko Operasional; Keputusan yang tepat yang dilakukan manajer keuangan akan 

berpengaruh terhadap resiko bisnis yang tidak pasti di setiap waktu.

8. Memastikan Kelangsungan Kehidupan Perusahaan; Manajer keuangan memegang peranan penting 

jalannya sebuah perusahaan. Keputusan yang tepat akan mampu membuat perusahaan bertahan 

di persaingan bisnis, namun sebaliknya keputusan yang tidak hati-hati akan menyebabkan sebuah 

perusahaan bangkrut.

9. Mengurangi Biaya Modal; Manajer keuangan harus membuat perencanaan modal yang tepat, agar 

penggunaan modal dapat diminimalisasi sedemikian rupa.



Siapa Pemegang 
Tanggungjawab Keuangan ?

◦ Disebut dengan Manager keuangan yang ditunjuk/ 

diangkat oleh pimpinan perusahaan (Mandiri) ataupun 

dewan direksi (Usaha corporasi)

◦ Dalam perusahaan yang besar, bidang keuangan atau 
departemen keuangan dipimpin oleh seorang manajer

keuangan (chief financial manager) atau sering disebut

direksi keuangan yang melaporkan secara langsung

kepada direktur atau presiden direktur



Departemen keuangan dalam suatu perusahaan dibagi lagi ke
dalam beberapa bagian/divisi yang masing-masing dipimpin oleh
seorang kepada divisi meliputi:

1. Divisi anggaran, bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan
memperbaiki budget operasi (operating budget)

2. Divisi penganggaran modal (capital budgeting) yang  bertanggung
jawab untuk mempersiapkan analisis pengeluaran modal

3. Divisi perencanaan keuangan, yang bertanggung jawab untuk
mengambil alternatif pemenuhan kebutuhan dana jangka panjang

4. Divisi perencanaan keuangan jangka pendek,  yang  
bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dana jangka
pendek, serta investasi jangka pendek pada surat berharga
(marketable securities)

5. Divisi kredit,  bertanggung jawab untuk menentukan kredit yang  
akan diberikan kepada langganan, disamping itu divisi ini juga
bertanggung jawab dalam negosiasi dengan kreditor (lembaga
keuangan Bank dan bukan Bank)

6. Divisi hubungaan masyarakat (human   relation),   bertanggung
jawab terhadap pembentukan image/komunikasi antara
perusahaan,   pemegang saham, para investor dan masyarakat
keuangan secara umum.



Manajemen Keuangan Usaha 
Wirausaha

◦ Adalah manajemen keuangan yang dijalankan oleh para pelaku
usaha mikro/ kecil sebagai bagian dari pengelolaan usaha/ bisnis

◦ Manajemen keuangan Wirausaha harus lebih simple, sederhana dan
aplikatif, namun tetap dalam ketentuan yang standar dan lazim.

◦ Manajemen keuangan Wirausaha perlu mempertimbangkan
karakternya yang memiliki kecepatan perputaran dan jenis usaha
yang relatif sederhana (baik dalam skala usaha maupun SDM-nya).





BIAYA (Cost) DALAM BISNIS

1. Biaya merupakan pengeluaran (expenditure) guna
memperoleh manfaat. Manfaat dapat berwujud, seperti: 
bahan-bahan, alat-alat dan jasa (upah, sewa, atau tenaga). 

2. Setiap biaya adalah pengeluaran; namun terdapat
perbedaan pencatatan berdasar penerimaan manfaatnya. 

• Jika belum diterima manfaatnya, seperti pembelian harta
tetap, biaya disebut dengan deferred cost dan dicatat dalam
neraca sebagai harta (asset). 

• Jika sudah diterima manfaatnya, biaya disebut expired cost
dan dicatat dalam income statement sebagai beban
pendapatan. 

3. Ada juga pengeluaran yang tidak mendatangkan manfaat, 
seperti: kerusakan produk, kehilangan, kebakaran, dll. Ini
juga merupakan biaya (loss), dan dicatat dalam income 
statement sebagai beban pendapatan



Biaya berdasar Jenis 
Penggunaannya

1. Biaya Investasi
– Merupakan biaya modal tetap yang digunakan untuk membiayai pengadaan 

barang modal. 
– Dalam konteks manajemen keuangan, modal tetap digunakan untuk 

membiayai atau memenuhi kebutuhan Harta Tetap (aktiva tetap).
– Dicatat dalam neraca sebagai Harta Tetap

2. Biaya Modal Kerja
– Merupakan jumlah seluruh Aktiva Lancar (Modal kerja kotor)
– Selisih Aktiva Lancar atas Hutang Lancar (Modal Kerja Netto)
– Biaya modal kerja diperlukan untuk membiayai perputaran roda operasi usaha

untuk memperoleh laba.



Berdasarkan keterkaitan
dengan produk yang dihasilkan
(Operasi)
1.Biaya Tetap
◦ Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh

perkembangan jumlah produksi atau penjualan dalam satu tahun (satu
satuan waktu). 

◦ Contoh dalam usaha mikro dan kecil, antara lain: gaji, 
koran/majalah, overhead (listrik, telephone, air, service, dll), bunga
pinjaman, dll.  

2.Biaya Variabel
◦ Biaya variable adalah biaya yang besar-kecilnya selaras dengan

perkembangan produksi atau penjualan setiap tahun (satu satuan
waktu). 

◦ Contoh dalam usaha mikro dan kecil, antara lain: upah tenaga
tidak tetap, BBM, dll. 





Kondisi eksternal yang berpengaruh 
pada managemen keuangan suatu 
perusahaan :

1. Persaingan internasional

2. Keuangan internasional

3. Kurs pertukaran yang berfluktuasi

4. Merger, pengambilalihan, dan restrukturisasi

5. Inovasi keuangan dan rekayasa keuangan

6. Kebijakan pemerintah dan luar negri

7. Bencana alam dan kondisi insidental lainnya



Tips Mengelola Manajemen 
Keuangan

1. Pisahkan Antara Rekening Pribadi dan Keuangan Perusahaan; Banyak pelaku bisnis yang masih 

mencampurkan uang pribadi dan uang perusahaan. Uang pribadi dan perusahaan harus dipisah, 

hal tersebut berguna untuk mengukur keadaan keuangan perusahaan dan menghindari 

penyalahgunaan keuangan perusahaan.

2. Alokasikan Pengeluaran untuk Menggaji Diri Sendiri; Meskipun perusahaan tersebut milik Anda 

sendiri, di setiap bulan Anda harus mengalokasikan dan untuk menggaji diri Anda sendiri yang pasti 

sesuai dengan kebutuhan. Jika Anda meminjam uang di perusahaan sendiri juga harus dicatat 

sebagai utang dan harus dikembalikan.

3. Buat Laporan Keuangan; Laporan keuangan dibuat dengan tujuan mengetahui keluar masuknya 

uang dan dapat mengetahui untung dan rugi usaha yang sedang berjalan.

4. Buat Catatan Proyeksi Arus Kas; Dengan adanya catatan proyeksi arus kas, perusahaan bisa 

mengetahui kapan harus mengeluarkan dana serta kapan waktunya menerima dana. Catatan ini 

juga berfungsi untuk mencari upaya sebelum terjadi kerugian pada keuangan perusahaan.

5. Hindari Uang Menginap di Karyawan; Jangan sampai uang perusahaan dibawa oleh karyawan 

yang mengatur keuangan perusahaan. Besar kemungkinan uang tersebut akan dipakai untuk 

keperluan pribadi si karyawan.

6. Lakukan Cek Stok Barang; Mengecek stok barang secara berkala akan meminimalisir manipulasi. 

Sering terjadi stok barang yang sudah terjual ditulis belum terjual. Jadinya, dana yang harusnya 

masih ada harus menghilang tanpa tujuan yang jelas.

7. Pisahkan Kasir dan Akunting; Bagian yang memegang uang kasir juga harus membuat laporan 

keuangannya sendiri. Uang kasir harus dilaporkan setiap harinya, hal ini untuk menghindari potensi 

manipulasi data. Sedangkan bagian akunting haruslah orang yang berbeda dengan petugas kasir 

yang bertugas melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan.
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HAND OUT PERKULIAHAN KEWIRAUSAHAAN 

“MANAGEMEN KEUANGAN USAHA” 

 

 

Pendahuluan 

Managemen keuangan memiliki peran dalam kehidupan perusahaan ditentukan 

oleh perkembangan ekonomi kapitalisma. Pada awal lahirnya kapitalisma sebagai 

sistem ekonomi pada abad 18, managemen keuangan hanya membahas topic rugi- 

laba. Selanjutnya berturut-turut ia memiliki peranan antara lain sebagai Penerbit 

surat  berharga (awal 1900), kebangkrutan, reorganisasi (1930-1940), anggaran 

dan internal audit (1940-1950), eksternal perusahaan (1950-1970), inflasi (1970- 

1980), risis ekonomi keuangan (1980-1990), globalisasi (1990-sekarang). 

 

Perkembangan managemen keuangan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor 

antara lain kebijakan moneter, kebijakan pajak, kondisi ekonomi, kondisi social, 

dan kondisi politik. Kebijakan moneter berhubungan dengan tingkat suku bunga 

dan inflasi. Khususnya inflasi mempunyai dampak langsung terhadap managemen 

keuangan antara lain masalah : 

1. Masalah akuntasi 

2. Kesulitan perencanan 

3. Permintaan terhadap modal 

4. Suku bunga 

5. Harga obligasi menurun 

Kondisi ekonomi juga mempunyai dampak langsung terhadap managemen 

keuangan antar lain masalah : 

1. Persaingan internasional 

2. Keuangan internasional 

3. Kurs pertukaran yang berfluktuasi 

4. Marger, pengambilalihan, dan restrukturisasi 

5. Inovasi keuangan dan rekayasa keuangan
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Pengertian Managemen Keuangan 

 

◦ Menurut J.F Brandley aktivitas manajemen keuangan adalah aktivitas pengelolaan 

sumber daya yang ada dan dilakukan secara cermat sehingga pengeluaran yang 

dilakukan sejalan dengan tujuan bisnis 

◦ Joseph Massie memandang financial management sebagai metode pengelolaan 

sumber daya yang efektif untuk mendapatkan proses yang efisien 

◦ Guthman dan Dougal dalam bukunya Corporate Financial, mengatakan bahwa 

manajemen keuangan adalah keseluruhan yang menyangkut perencanaan, 

pengawasan, pengembangan, dan administrasi keuangan yang digunakan pada 

bisnis 

◦ James Van Horne mengatakan bahwa manajemen keuangan ialah segala aktivitas 

yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan 

tujuan menyeluruh 

◦ Prawironegoro; manajemen keuangan ialah aktivitas pemilik dan manajemen 

perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dan menggunakan 

seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. 

◦ Bambang Riyanto; manajemen keuangan ialah keseluruhan aktivitas perusahaan 

yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya 

yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk 

menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. 

◦ Sutrisno; manajemen keuangan ialah sebagai semua aktivitas perusahaan dengan 

usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha 

untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. 

◦ Sonny S; manajemen keuangan ialah aktivitas perusahaan yang berhubungan 

dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola asset 

sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh 

 

Ruang Lingkup Managemen Keuangan 

1. Keputusan Investasi (Investment Decision); Keputusan investasi yaitu 

keputusan terhadap bidang apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Perlu 
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diketahui, keputusan investasi adalah keputusan yang paling penting di antara 

ketiga fungsi lainnya. Hal ini karena keputusan investasi berpengaruh 

langsung pada aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan datang. 

2. Keputusan Pendanaan (Financing Decision); Keputusan pendanaan yakni 

keputusan yang menitikberatkan pada dua hal, yaitu keputusan mengenai 

penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi, serta 

penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik (sering disebut 

dengan struktur modal optimum). 

3. Keputusan Pengelolaan Asset (Asset Management Decision); Keputusan 

pengelolaan aset maksudnya manajer keuangan bersama manajer-manajer lain 

dalam suatu perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai pengelolaan 

dari aset-aset yang ada, karena semua aktivitas usaha/ bisnis bisa berjalan 

membutuhkan sokongan keuangan 

4. Keputusan Dividen (Dividend Decision); meliputi keputusan pembagian 

keuntungan kepada masing-masing pemegang saham perusahaan. Selain itu 

keputusan tersebut mempengaruhi proporsi dana yang akan disimpan untuk 

melakukan ekspansi dan diversifikasi perusahaan. 

 

Fungsi Managemen Keuangan 

Managemen keuangan dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer 

keuangan.  Tugas pokok  managemen keuangan  antara  lain  meliputi keputusan 

tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian deviden suatu 

perusahaan,  dengan  demikian  tugas  manajer  keuangan  adalah  merencanakan 

untuk memaksimalkan nilai perusahaan. 

 

 Fungsi Managemen Keuangan sebagai berikut :  

1. Dasar Perencanaan, Keputusan dan Kontrol keuangan; Manajemen keuangan 

berfungsi sebagai dasar perencanaan, keputusan dan kontrol keuangan agar 

perusahaan perusahaan bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. 

2. Pemanfaatan Aset; Dengan melakukan manajemen keuangan, perusahaan atau 

organisasi mampu mengatur aset yang mampu memberikan nilai keuntungan bagi 

kelangsungan usaha baik secara jangka panjang maupun pendek. 

3. Pengelolaan Modal; Memperkirakan kebutuhan modal untuk organisasi dari 

masa-ke-masa. Selain itu dengan manajemen keuangan perusahaan bisa 
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mengidentifikasi berapa modal yang dibutuhkan dan darimana saja sumber modal 

yang bisa didapat. 

4. Pengelolaan Surplus; Surplus harus dikelola secara bijak agar perusahaan bisa 

berkembang atau setidaknya melakukan diversifikasi. Biasanya ada beberapa 

pilihan dalam pengelolaan surplus. Ada yang digunakan sebagai dividen, menjual 

surplus aset, atau berinvestasi secara produktif. 

5. Pengelolaan Arus Kas; Dengan manajemen keuangan, perusahaan bisa 

memantau beberapa elemen yang mempengaruhi stabilitas arus kas misalnya saja 

utang dan piutang. 

6. Manajemen Risiko; Manajemen keuangan memungkinkan perusahaan untuk 

meramal risiko usaha di masa depan baik yang mempengaruhi langsung keuangan 

maupun hal-hal di luar keuangan. 

 

Prinsip Managemen Keuangan 

1. Prinsip Konsistensi; Mengelola keuangan perusahaan atau organisasi sebaiknya 

dilakukan secara konsisten dan tidak berubah-ubah bahkan di saat kondisi yang 

tidak pasti. 

2. Prinsip Akuntabilitas; Mampu memberikan gambaran hukum dan moral 

mengenai penggunaan dana atau kewenangan yang diberikan dalam mengelola 

keuangan. Baik perusahaan maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya 

wajib mempertanggungjawabkan segala yang terjadi dalam pengelolaan 

keuangan. 

3. Prinsip Transparansi; Pihak manajemen mampu memberikan informasi 

mengenai kegiatan pengelolaan keuangan kepada semua pihak. Tentu hal ini 

juga sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan lainnya. 

4. Prinsip Kelangsungan Hidup; Pengelolaan keuangan harus mampu memberikan 

gambaran terhadap kesehatan keuangan perusahaan baik saat ini dan di masa 

depan agar perusahaan tetap bisa hidup. 

5. Prinsip Integritas; Setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan 

mampu bekerja secara maksimal yang dibuktikan dengan laporan 

keuangan yang akurat dan mampu dipertanggungjawabkan. 

6. Prinsip Standar Akuntansi; Pengelolaan keuangan wajib sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku secara umum. 
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Tujuan Managemen Keuangan :  

Tujuan manajemen keuangan intinya adalah untuk memaksimalkan “keuntungan” 

melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan secara sistemik.   

“Keuntungan” merupakan nilai lebih yang diperoleh melalui operasi usaha, baik 

dalam bentuk material maupun non material.  

- Nilai lebih immaterial, seperti: knowledge, skill, experience, dan lain-lain.  

- Nilai lebih material, seperti: uang, asset, dan lain-lain.  

 

Tujuan Managemen Keuangan :  

1. Menjaga Arus Kas; Dalam sebuah perusahaan, keluar masuknya uang kas harus 

dipantau terus agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak. Akibatnya bisa 

menyebabkan kerugian perusahaan. Uang kas biasanya dikeluarkan untuk membeli 

bahan baku, menggaji karyawan, dan pengeluaran yang lain. 

2. Memaksimalkan Keuangan Perusahaan; Tugas manajemen keuangan bukan 

hanya mengawasi keuangan, tetapi juga melihat aktivitas anggaran dana yang tidak 

menguntungkan bagi perusahaan yang dapat dihilangkan dan diganti dengan 

aktivitas yang lebih menguntungkan perusahaan. 

3. Mempersiapkan Struktur Modal; Manajer Keuangan dalam merencanakan 

struktur modal harus bisa menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana 

yang dipinjam perusahaan. 

4. Memaksimalkan Keuntungan; Perencanaan keuangan yang tepat akan mampu 

memaksimalkan keuntungan yang di dapat dalam waktu jangka yang panjang. 

5. Meningkatkan Efisiensi; Dengan menganggarkan dana yang tepat pada semua 

aspek, maka efisiensi dana perusahaan akan terus meningkat. 

6. Mengoptimalkan Kekayaan Perusahaan; Manajer keuangan juga harus mampu 

membaca pasar saham. Dengan memberikan pembagian laba semaksimal mungkin 

kepada pemegang saham tentunya akan meningkatkan perusahaan dan memberikan 

kepercayaan pemegang saham untuk terus berinvestasi di perusahaan. 

 

7. Mengurangi Resiko Operasional; Keputusan yang tepat yang dilakukan manajer 

keuangan akan berpengaruh terhadap resiko bisnis yang tidak pasti di setiap waktu. 
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8. Memastikan Kelangsungan Kehidupan Perusahaan; Manajer keuangan 

memegang peranan penting jalannya sebuah perusahaan. Keputusan yang tepat 

akan mampu membuat perusahaan bertahan di persaingan bisnis, namun sebaliknya 

keputusan yang tidak hati-hati akan menyebabkan sebuah perusahaan bangkrut. 

9. Mengurangi Biaya Modal; Manajer keuangan harus membuat perencanaan modal 

yang tepat, agar penggunaan modal dapat diminimalisasi sedemikian rupa. 

 

Siapa Pemegang Tanggungjawab Keuangan ? 

◦ Disebut dengan Manager keuangan yang ditunjuk/ diangkat oleh pimpinan 

perusahaan (Mandiri) ataupun dewan direksi (Usaha corporasi)  

◦ Dalam perusahaan yang besar, bidang keuangan atau departemen keuangan 

dipimpin oleh seorang manajer keuangan (chief financial manager) atau sering 

disebut direksi keuangan yang melaporkan secara langsung kepada direktur 

atau presiden direktur 

 

Kedudukan Manajer Keuangan Dalam Struktur Organisasi Perusahaan 

Di dalam perusahaan yang besar bidang keuangan dipimpin oleh seorang manajer 

keuangan (chief financial manager). Manajer keuangan atau sering disebut direksi 

keuangan melaporkan secara langsung kepada direktur keuangan atau presiden 

direktur.
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Sedangkan  di  dalam  departemen  keuangan  dalam  suatu  perusahaan dibagi lagi ke 

dalam beberapa bagian/divisi yang dipunyai oleh seorang kepada divisi meliputi: 

1. Divisi anggaran, bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan memperbaiki 

bugdet operasi (operating bugdet) 

2. Divisi penganggaran modal (capital budgeting) yang  bertanggung  jawab 

untuk mempersiapkan analisis pengeluaran modal 

3. Divisi perencanaan keuangan, yang bertanggung jawab untuk mengambil 

alternatif pemenuhan kebutuhan dana jangka panjang 

4. Divisi  perencanaan  keuangan  jangka  pendek,  yang  bertanggung  jawab 

terhadap pemenuhan kebutuhan dana jangka pendek, serta investasi jangka 

pendek pada surat berharga (marketable securities) 

5. Divisi  kredit,  bertanggung  jawab  untuk  menentukan  kredit  yang  akan 

diberikan kepada langganan, disamping itu divisi ini juga bertanggung jawab 

dalam negosiasi dengan kreditor (lembaga keuangan Bank dan bukan Bank) 

6. Divisi   hubungaan   masyarakat   (human   relation),   bertanggung   jawab 

terhadap   pembentukan   image/komunikasi  antara   perusahaan,   pemegang 

saham, para investor dan masyarakat keuangan secara umum. 

 

Manajemen Keuangan Usaha Wirausaha 

◦ Adalah manajemen keuangan yang dijalankan oleh para pelaku usaha mikro/ kecil 

sebagai bagian dari pengelolaan usaha/ bisnis 

◦ Manajemen keuangan Wirausaha harus lebih simple, sederhana dan aplikatif, 

namun tetap dalam ketentuan yang standar dan lazim.  

◦ Manajemen keuangan Wirausaha perlu mempertimbangkan karakternya yang 

memiliki kecepatan perputaran dan jenis usaha yang relatif sederhana (baik dalam 

skala usaha maupun SDM-nya). 
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BIAYA (Cost) DALAM BISNIS 

1. Biaya merupakan pengeluaran (expenditure) guna memperoleh manfaat. Manfaat 

dapat berwujud, seperti: bahan-bahan, alat-alat dan jasa (upah, sewa, atau tenaga).  

2. Setiap biaya adalah pengeluaran; namun terdapat perbedaan pencatatan berdasar 

penerimaan manfaatnya.  

• Jika belum diterima manfaatnya, seperti pembelian harta tetap, biaya disebut 

dengan deferred cost dan dicatat dalam neraca sebagai harta (asset).  

• Jika sudah diterima manfaatnya, biaya disebut expired cost dan dicatat dalam 

income statement sebagai beban pendapatan.  

3. Ada juga pengeluaran yang tidak mendatangkan manfaat, seperti: kerusakan produk, 

kehilangan, kebakaran, dll. Ini juga merupakan biaya (loss), dan dicatat dalam 

income statement sebagai beban pendapatan 

 

Biaya berdasar Jenis Penggunaannya 

1. Biaya Investasi 

– Merupakan biaya modal tetap yang digunakan untuk membiayai pengadaan 

barang modal.  

– Dalam konteks manajemen keuangan, modal tetap digunakan untuk 

membiayai atau memenuhi kebutuhan Harta Tetap (aktiva tetap). 

– Dicatat dalam neraca sebagai Harta Tetap  

2. Biaya Modal Kerja 

– Merupakan jumlah seluruh Aktiva Lancar (Modal kerja kotor) 
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– Selisih Aktiva Lancar atas Hutang Lancar (Modal Kerja Netto) 

– Biaya modal kerja diperlukan untuk membiayai perputaran roda operasi 

usaha untuk memperoleh laba. 

 

Berdasarkan keterkaitan dengan produk yang dihasilkan (Operasi) : 

1. Biaya Tetap 

◦  Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh 

perkembangan jumlah produksi atau penjualan dalam satu tahun (satu satuan waktu).  

◦  Contoh dalam usaha mikro dan kecil, antara lain: gaji, koran/majalah, 

overhead (listrik, telephone, air, service, dll), bunga pinjaman, dll.   

2. Biaya Variabel 

◦  Biaya variable adalah biaya yang besar-kecilnya selaras dengan 

perkembangan produksi atau penjualan setiap tahun (satu satuan waktu).  

◦  Contoh dalam usaha mikro dan kecil, antara lain: upah tenaga tidak tetap, 

BBM, dll.  

 

 

 

Lingkungan Keuangan 

Aspek lingkungan yang penting dipahami para manajer keuangan adalah sektor 

keuangan di bidang perekonomian, yang terdiri dari pasar keuangan (financial 

markets), lembaga keuangan (financial institutions) dan instrumen keuangan 

(financial instruments). 

1. Pasar keuangan, menunjukkan pertemuan antara permintaan dan penawaran 

akan aktiva finansial (financial asset) atau sering disebut sebagai sekurities. 

Sekurities adalah secarik kertas (surat) yang  mempunyai nilai pasar karena 
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surat tersebut menunjukkan klaim atas aktiva riil perusahaan (misalnya mesin- 

mesin, pabrik, bahan baku, barang dagangan, merek dagang, dll.) 

2. Lembaga   keuangan   yaitu   lembaga   yang   berperan   sebagai   lembaga 

intermediari (financial  intermediation)  dengan  mempertemukan unit  surplus 

dengan unit defisit. Contoh lembaga keuangan dalam sistem moneter adalah 

Bank sentral, Bank pencipta uang giral/bank umum. Lembaga keuangan dan di 

luar sistem moneter (bank bukan pencipta uang giral/BPR), lembaga 

pembiayaan,  perusahaan  asuransi,  dana  pensiun,  lembaga  di  bidang  pasar 

modal, dll. 

3. Instrumen  Keuangan,  contohnya  adalah  uang,  saham,  hutang,  dan  surat 

berharga di pasar uang dan pasar modal lainnya. 

 

Aktivitas Managemen Keuangan 

1. Konsep Modal 

Secara garis besar, modal dapat dikonsepkan sebagai hutang/kewajiban yang 

harus dibayar oleh perusahaan kepada pemilik dan Hutang adalah kewajiban 

yang harus dibayar kepada pihak lain sehingga Harta = utang + modal dan Hak 

= kewajiban. 

 

2. Aktivitas Keuangan 

a.    Aktivitas Pembiayaan ( Financing Activity ) 

Aktivitas pembiayaan ialah kegiatan pemilik dan managemen perusahaan 

untuk  mencari  sumber  modal  (  sumber  eksternal dan  internal  )  untuk 

membiayai kegiatan bisnis. 

A.Sumber eksternal 

a) Modal  Pemilik  atau  modal  sendiri  (Owner  Capital  atau  Owner 

Equity). Atau modal saham (Capital Stock ) yang terdiri dari : Saham 

Istimewa (Preferred Stock) dan Saham Biasa (Common Stock). 

b) Utang (Debt), Utang Jangka Pendek (Short-term Debt) dan Utang 

Jangka Panjang (Long-term Debt). 

c) Lain-lain, misalnya hibah. 

B. Sumber Internal : 

a) Laba Ditahan (Retained Earning) 

b) Penyusutan, amortisasi, dan Deplesi ( Depreciation, Amortization, 

dan Deplention) 

c) Lain-lain, misalnya penjualan harta tetap yang tidak produktif. 
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b.    Aktivitas Investasi (Investment activity) 

Aktivitas investasi adalah kegiatan penggunaan dana berdasarkan pemikiran 

hasil yang sebesar-besarnya dan resiko yang sekecil-kecilnya. Aktivitas itu 

meliputi : 

1. Modal Kerja (working Capital) atau harta lancar (Current Assets) 

2. Harta Keuangan (Finanncial assets) yang terdiri : investasi pada saham 

(stock) dan Obligasi (Bond) 

3. Harta Tetap (real Assets) yang terdiri dari : Tanah,gedung, Peralatan. 

4. Harta Tidak Berwujud (intangible assets) terdiri dari : Hak Paten, Hak 

Pengelolaan Hutan, Hak Pengelolaan Tambang, Goodwill. 

c.    Aktivitas Bisnis (Business Activity) 

Aktivitas bisnis  adalah kegiatan untuk mencari laba melalui efektivitas 

penjualan barang atau jasa efisiensi biaya yang akan mengahsilkan laba. 

Aktivitas itu dapat dilihat dari laporan Laba-Rugi, yang terdiri dari unsur : 

1. Pendapatan (sales atau Revenue) 

2. Biaya (Expenses) 

3. Laba-Rugi (Profit-Loss) 

 

Tips Mengelola Manajemen Keuangan : 

1. Pisahkan Antara Rekening Pribadi dan Keuangan Perusahaan; Banyak pelaku 

bisnis yang masih mencampurkan uang pribadi dan uang perusahaan. Uang pribadi 

dan perusahaan harus dipisah, hal tersebut berguna untuk mengukur keadaan 

keuangan perusahaan dan menghindari penyalahgunaan keuangan perusahaan. 

2. Alokasikan Pengeluaran untuk Menggaji Diri Sendiri; Meskipun perusahaan 

tersebut milik Anda sendiri, di setiap bulan Anda harus mengalokasikan dan untuk 

menggaji diri Anda sendiri yang pasti sesuai dengan kebutuhan. Jika Anda 

meminjam uang di perusahaan sendiri juga harus dicatat sebagai utang dan harus 

dikembalikan. 

3. Buat Laporan Keuangan; Laporan keuangan dibuat dengan tujuan mengetahui 

keluar masuknya uang dan dapat mengetahui untung dan rugi usaha yang sedang 

berjalan. 

4. Buat Catatan Proyeksi Arus Kas; Dengan adanya catatan proyeksi arus kas, 

perusahaan bisa mengetahui kapan harus mengeluarkan dana serta kapan waktunya 

menerima dana. Catatan ini juga berfungsi untuk mencari upaya sebelum terjadi 

kerugian pada keuangan perusahaan. 
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5. Hindari Uang Menginap di Karyawan; Jangan sampai uang perusahaan dibawa 

oleh karyawan yang mengatur keuangan perusahaan. Besar kemungkinan uang 

tersebut akan dipakai untuk keperluan pribadi si karyawan. 

6. Lakukan Cek Stok Barang; Mengecek stok barang secara berkala akan 

meminimalisir manipulasi. Sering terjadi stok barang yang sudah terjual ditulis 

belum terjual. Jadinya, dana yang harusnya masih ada harus menghilang tanpa 

tujuan yang jelas. 

7. Pisahkan Kasir dan Akunting; Bagian yang memegang uang kasir juga harus 

membuat laporan keuangannya sendiri. Uang kasir harus dilaporkan setiap harinya, 

hal ini untuk menghindari potensi manipulasi data. Sedangkan bagian akunting 

haruslah orang yang berbeda dengan petugas kasir yang bertugas melakukan 

pengaturan administrasi keuangan perusahaan. 
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Untuk apa Anda

membutuhkan

uang??

Untuk apa

Wirausaha

membutuhkan

uang ??



Manajemen Keuangan Pribadi

Manajemen

Keuangan

01 Mengelola

Keuangan

Pribadi

02 Menyususn

Anggaran

Keluarga

03

Investasikan waktu Anda secara aktif, dan uang Anda akan segera pasif. Itulah rahasia investasi yang paling 

terjaga di dunia. Rahasia itu begitu sederhana., begitu jelas, dan sangat jarang diperhatikan

(Michael LeBoeuf)



Manajemen keuangan

Manajemen Keuangan

ialah cara mengelola sumber-

sumber dana dan mengalokasikan

dana tersebut secara efektif dan

efisien dalam suatu kegiatan

usaha atau bisnis

“Keuntungan” merupakan nilai lebih

yang diperoleh melalui operasi usaha, 

baik dalam bentuk material maupun

non material 

 Nilai lebih material seperti: uang, 

aset dll

 Nilai lebih non material seperti: 

knowledge, skill, experience, dll

Tujuan manajemen keuangan yaitu

memaksimalkan “keuntungan” melalui

perencanaan dan pengelolaan

keuangan secara sistemik.

01



Mengatur Keuangan dengan Seimbang

Apa tujuan keuangan 

pribadi Anda?

Apa tujuan keuangan 

bisnis Anda

Dua hal ini akan terus

berjalan bersamaan. Bisa

jadi Anda perlu

mengambil dana pribadi

sebagai tambahan modal 

usaha.

Idealnya, pebisnis yang baik ialah dia yang andal dalam mengatur keuangan

pribadi maupun usahanya. Sebagai pebisnis, Anda mesti pintar-pintar

menentukan tujuan finansial pribadi dan bisnis. Setelah tujuan ditentukan,

barulah Anda bisa mengatur cash flow secara sedemikian rupa agar bisa

mencapai kondisi finansial yang diinginkan.



Berikut hal yang mungkin bisa dilakukan agar keuangan pribadi dan usahanya
dapat dikelola dengan sebaik mungkin

Anda perlu menemukan berbagai

kebiasaan yang biasa dilakukan

setiap kali belanja atau mengeluarkan

uang. Kurangi atau lenyapkan

kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa

memperburuk kondisi keuangan Anda

dan mulai terapkan gaya hidup hemat

bila perlu

. 

Pahami Karakter Pengeluaran

Hal ini meliputi perencanaan finansial

serta pembuatan laporan keuangan

yang baik. Arus kas (cash 

flow) atau maintenance keuangan

sehari-hari dalam bisnis Anda

merupakan hal krusial yang perlu

diperhatikan

Buatlah financial planning berdasarkan

ilmu pengetahuan yang didapatkan dari

orang-orang yang sudah terlebih dulu

sukses

Pahami Skill Manajemen Keuangan

Pisahkan target bisnis dan target 

keuangan pribadi dengan jelas. Serta 

pastikan Anda tetap memiliki dana

pribadi untuk memenuhi kebutuhan

dalam jangka panjang

Pahami Bahaya Mencampur Uang

Pribadi dan Usaha

Selain mengelola keuangan bisnis

Anda, pastikan keuangan pribadi

tetap terjaga dan aman.

Sistem pengelolaan finansial pribadi

yang baik akan menunjang

langgengnya kesuksesan bisnis

Anda. Selamat mencoba!

Ciptakan Siklus Pengelolaan

Keuangan yang Baik



Mengelola

Keuangan

Pribadi

Manajemen keuangan pribadi adalah seni dan ilmu mengelola sumber

daya (money) dari unit individual / rumah tangga. Seorang wirausaha

harus mampu memanfaatkan uang Wirausaha untuk kehidupan yang 

menyadarkan diri bahwa pola kehidupan yang sederhana dan tidak

boros. Pemborosan akan mengurangi kemampuan untuk

memberdayakan potensi Wirausaha dalam membantu peningkatan

keuangan pribadi Wirausaha, dan juga akan menciptakan dampak

negatif di dalam usahanya. Semakin seorang Wirausaha mampu

memberdayakan potensi dirinya bersama sumber daya keuangan

Wirausaha , maka semakin lancar dan kuat usahanya.

Mengelola keuangan pribada tidaklah mudah

diaplikasikan karena terdapat beberapa langkah

sistematis yang harus diikuti. Namun dengan mengetahui

manajemen keuangan pribadi, merupakan langkah awal

untuk aplikasi yang tepat ketika mengelola uang pribadi. 

Manajemen keuangan pribadi menuntut adanya pola

hidup yang memiliki prioritas. Prinsip kekuatan dari

prioritas berpengaruh juga pada tingkat kedisiplinan

seseorang ketika mengelola.



Menurut Senduk (2004), bahwa manajemen keuangan pribadi meliputi
keputusan tentang:

Membeli dan memiliki sebanyak

mungkin harta produktif.

Caranya dengan tentukan harta

produktif yang ingin dimiliki, tulis pos-

pos harta produktif yang anda inginkan

tersebut di kolom harta produktif,

segera setelah mendapatkan gaji,

prioritaskan untuk memiliki pos-pos

harta produktif sebelum membayar

pengeluaran yang lain. kalau perlu,

pelajari seluk-beluk masing-masing

Harta produktif tersebut.

01 Atur pengeluaran anda. 

Caranya usahakan kalau perlu sedikit

lebih keras pada diri untuk tidak

mengalami defisit karena defisit

adalah sumber semua masalah besar

yang mungkin muncul di masa

mendatang. Prioritaskan pembayaran

cicilan utang, lalu premi asuransi, 

kemudian biaya hidup. Pelajari cara

mengeluarkan uang secara bijak untuk

setiap pos pengeluaran.

02



Hati-hati dengan utang

Caranya ketahui kapan sebaiknya

berutang dan kapan tidak berutang.

Kuasai tip yang diperlukan jika ingin

mengambil utang atau membeli

barang secara kredit. Kuasai tip yang

diperlukan bila pada saat ini terlanjur

memiliki utang

03 Sisihkan untuk masa depan

Caranya ambil kertas dan tulis pos

pengeluaran yang perlu dipersiapkan

untuk masa yang akan datang. Untuk

masing-masing pos pengeluaran, tulis

alternatif yang akan ditempuh untuk

dapat mempersiapkan dananya.

Sisihkan gaji dan bonus-bonus mulai

dari sekarang untuk

mempersiapkannya

04



Miliki proteksi.

Caranya miliki asuransi, entah asuransi jiwa, asuransi kesehatan, atau asuransi

kerugian. Miliki dana cadangan sebagai proteksi jangka pendek kalau kehilangan

penghasilan dan tidak mendapatkan uang pesangon, atau kalau uang pesangon

sangat kecil. Miliki sumber penghasilan lain di luar gaji secara terusmenerus,

sebagai proteksi jangka panjang dari gaji yang sewaktu-waktu dapat saja

terancam berhenti

05

Atas dasar uraian tersebut, maka seorang wirausaha harus memahami apa yang

dibutuhkan dan bagaimana mengelola keuangannya.

Orang rata‐rata melihat dari seberapa besar pendapatannya, lalu menekan pengeluarannya; 

sedangkan ORANG SUKSES melihat dari sisi pengeluarannya, lalu meningkatkan pendapatannya. 

– Robert T Kiyosaki –



Menyusun Anggaran

Keuangan Keluarga

Seorang Wirausaha harus pintar dalam

mengatur keuangan keluarga / mengatur

keuangan rumah tangga Wirausaha,karena jika

tidak pintar mengelola keuangan keluarga akan

banyak permasalahan yang muncul. Masalah

utama sebuah keluarga yang selalu ada

biasanya seputar keuangan, misal kekurangan

uang, kelebihan uang atau karena bingung bagaimana mengatur uang

yang penghasilannya pas-pasan sedangkan kebutuhan selalu melebihi

pemasukan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi wirausaha untuk tahu

cara mengatur keuangan keluarga, sehingga dapat memaksimalkan

pendapatan yang ada untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maupun

untuk masa depan.



Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka kata kuncinya adalah bagaimana

mengatur keuangan keluarga dengan cerdas, cermat dan sebaik-baiknya. 

Mengatur keuangan keluarga berarti adalah menyusun anggaran untuk keluarga

GAJI ATM/BANK

UANG 

TUNAI

HASIL 

INVESTASI

PENDAPATAN PENGELUARAN

Dll

Properti Saham

Depositi Hasil Usaha

Zakat/Pajak Dll

Transportasi Fashion

Keperluan 

Anak

Keluarga 

Besar

Cicilan Utang Rekreasi

Rumah Tangga
Pekerja

Gambar 1. Diagram Cashflow Manajemen keuangan keluarga



Mengatur anggaran rumah tangga adalah hal yang sulit apabila tidak berhati - hati untuk menggunakan anggaran

rumah tangga tersebut. Karena apabila salah dalam mengaturnya, akan berdampak pada perekonomian keluarga

di kemudian hari, bisa juga dalam jangka panjang di dalam kehidupan rumah tangga.

Oleh karena itu, sebagai seorang wirausaha, diperlukan

kemampuan untuk mengelola keuangan keluarga, 

khususnya anggaran. Anggaran diperlukan agar 

pengaturan arus kas keuangan keluarga dapat menjadi

stabil dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

Kebanyakan orang tidak bisa menyadari bahwa

yang penting dalam hidup ini bukanlah berapa

banyak uang yang bisa Anda hasilkan, tetapi

berapa banyak uang yang bisa Anda simpan. ‐
- Robert T. Kiyosaki -



THANK YOU


