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Bab 1.  

Ekonomi dan Kewirausahaan 

 

 

 

 

Entrepreneur “agent who buys means of production at 

certain prices in order to combine them”  

Richard Cantillon 
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BAB 1. EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN 

 

Pentingnya Kewirausahaan dalam Perekonomian 

Ada konsekuensi liberasisasi perdagangan bebas dunia 

bagi negara yang menjalankan atau merevitalisasi 

industrialisasi sebagai strategi utama pembagunan 

perekonomiannya. Satu sisi, proses liberalisasi ini akan 

membuka pasar yang lebih luas secara internasional yang 

berpotensi menambah devisa dan memperkuat 

perekonomian. Disisi lain, proses liberalisasi juga 

menimbulkan relokasi usaha atau lapangan pekerjaan 

diberbagai sektor usaha ke lokasi lokasi baru yang 

menawarkan biaya produksi dan/atau efisien dan keunggulan 

lain. 

Berbagai laporan dan studi menunjukan bahwa 

peringkat daya saing negara dan produk Indonesia semakin 

merosot beberapa tahun terakhir ini. Salah satu alasan utama 

posisi daya saing Indonesia relative yang lebih buruk adalah 

karena kurang berjalanya system inovasi yang merupakan 

salah satu factor kunci daya saing nasional. Dibanyak negara 
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maju, kewirausahaan didorong sebagai salah satu alat 

perangsang inovasi. Dalam konteks negara industrialis maju 

dan perekonomian berbasis pengatahuan (knowledge based 

economies), inovasi, khususnya industry teknologi tinggi, 

merupakan target sedangkan kewirausahaan merupakan alat 

atau instrument untuk mencapai target tersebut. Bagi negara 

berkembang seperti Indonesia dimana pengangguran 

merupakan salah satu masalah ekonomi utama, hubungan 

antara kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja tentu 

harus menjadi perhatian utama. Oleh sebab itu dinegara 

berkembang, kewirausahaan tidak hanya cukup cukup 

menjadi alat tapi juga menjadi target. 

Kewirausahaan yang termanifestasi dalam penciptaan 

usaha atau entitas usaha baru dapat menciptakan pekerjaan, 

dapat menjadi alternative bagi sekedar mencari kerja yang 

kadang penuh dengan diskriminatif. Isu kewirausahaan 

merupakan isu penting dalam pembangunan. Semua pihak 

harus menaruh perhatian pada isu ini agar untuk mendorong 

agar kaum wirausahawan dapat menjadi salah satu actor 

utama penyebar informasi dan pengetahuan serta inovasi 

guna menjebol bentuk bentuk dan sumber ketidak bebasan 

(FE Ubaya dan Forda UKM Jatim, 2007) 
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Pengertian Kewirausahaan 

Istilah kewirausahaan (entrepreneur) pertama kali 

diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh ekonom Perancis, 

Richard Cantillon. Menurutnya, entrepreneur adalah “agent 

who buys means of production at certain prices in order to 

combine them”. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ekonom 

Perancis lainnya, yaitu Jean Baptista Say menambahkan 

definisi Cantillon dengan konsep entrepreneur sebagai 

pemimpin. Say menyatakan bahwa entrepreneur adalah 

seseorang yang membawa orang lain bersama-sama untuk 

membangun sebuah organ produktif. 

Wirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki 

kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan 

usahanya atau bisnisnya atau hidupnya. Ia bebas merancang, 

menentukan mengelola, mengendalikan semua usahanya. 

Sedangkan kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa dan 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang 

sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. 

Kewirausahaan meruapakan sikap mental dan jiwa yang selalu 

aktif atau kreatif berdaya, bercipta, berkarsa dan bersaahaja 

dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan 

dalam kegaitan usahanya atau kiprahnya. Seorang yang 
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memiliki jiwa dan sikap wirausaha selalu tidak puas dengan 

apa yang telah dicapainya. Dari waktu-ke waktu, hari demi 

hari, minggu demi minggi selalu mencari peluang untuk 

meningkatkan usaha dan kehidupannya. Ia selalu berkreasi 

dan berinovasi tanpa berhenti, karena dengan berkreasi dan 

berinovasi lah semua peluang dapat diperolehnya. Wirausaha 

adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam 

mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk 

meningkatkan kehidupannya. 

Kewirausahaan memiliki arti yang berbeda-beda antar 

para ahli atau sumber acuannya karena berbeda-beda titik 

berat dan pemaknaannya.  Seperti menurut Hisrich, Peters, 

dan Sheperd (2008:h 10) mendifinisikan: “Kewirausahaan 

adalah proses penciptaan sesuatu yang baru pada nilai 

menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan, menanggung 

risiko keuangan, fisik, serta risiko sosial yang mengiringi, 

menerima imbalan moneter yang dihasilkan, sertra kepuasan 

dan kebebasan pribadi”. Sedangkan menurut Menurut Peggy 

A. Lambing & Charles R. Kuehl dalam buku Entrepreneurship 

(1999), kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif yang 

membangun suatu value dari yang belum ada menjadi ada dan 

bisa dinikmati oleh orang banyak. Ada juga yang berpendapat 
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bahwa Kewirausahaan merupakan sikap mental dan sifat jiwa 

yang selalu aktif dalam usaha untuk memajukan karya 

baktinya dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan di 

dalam kegiatan usahanya. Selain itu kewirausahaan adalah 

kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, 

dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses.

 Dari beberapa konsep yang ada 6 hakekat penting 

kewirausahaan sebagai berikut (Suryana, 2003 : 13), yaitu :  

1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan 

dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, 

tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil 

bisnis (Acmad Sanusi, 1994).  

2. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (ability to 

create the new and different) (Drucker, 1959).  

3. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan 

kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan 

dan menemukan peluang untuk memperbaiki 

kehidupan (Zimmerer. 1996).  

4. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan 

untuk memulai suatu usaha (start-up phase) dan 
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perkembangan usaha (venture growth) (Soeharto 

Prawiro, 1997).  

5. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam 

mengerjakan sesuatu yang baru (creative), dan sesuatu 

yang berbeda (inovative) yang bermanfaat memberi 

nilai lebih.  

6. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah 

dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber 

melaui cara-cara baru dan berbeda untuk 

memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut 

dapat diciptakan dengan cara mengembangkan 

teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, 

menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan 

jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk 

dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru 

untuk memberikan kepuasan kepada konsumen.  

Berdasarkan keenam konsep diatas, secara ringkas 

kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai sesuatu 

kemampuan kreatif dan inovatif (create new and different) 

yang dijadikan kiat, dasar, sumber daya, proses dan 

perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan 
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jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi 

risiko. 

 

Karakteristik Kewirausahaan  

1. Motif Berprestasi Tinggi 

 Para ahli mengemukakan bahwa seseorang memiliki 

minat berwirausaha karena adanya motif tertentu, yaitu 

motif berprestasi (achievement motive). Menurut Gede 

Anggan Suhanda (dalam Suryana, 2003 : 32) Motif 

berprestasi ialah suatu nilai sosial yang menekankan pada 

hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai 

kepuasan secara pribadi. Faktor dasarnya adalah 

kebutuhan yang harus dipenuhi. Seperti yang dikemukakan 

oleh Maslow (1934) tentang teori motivasi yang 

dipengaruhi oleh  tingkatan kebutuhan kebutuhan, sesuai 

dengan tingkatan pemuasannya, yaitu kebutuhan fisik 

(physiological needs), kebutuhan akan keamanan (security 

needs), kebutuhan harga diri (esteem needs), dan 

kebutuhan akan aktualisasi diri (self-actualiazation needs).   

Menurut Teori Herzberg, ada dua faktor motivasi, 

yaitu:   
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a. Faktor 

“Pendorong”  

 

 

b. Faktor 

“Pemelihara”  

 

 

 Kebutuhan berprestasi wirausaha terlihat dalam 

bentuk tindakan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik 

dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Wirausaha 

yang memiliki motif berprestasi pada umumnya memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut (Suryana, 2003 : 33-34)  : 

a. Ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-

persoalan yang timbul pada dirinya.  

b. Selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk 

melihat keberhasilan dan kegagalan.   

c. Memiliki tanggung jawab personal yang tinggi.  

Kebersihan  

Pengakuan  

Kreativitas  

Tanggung Jawab  

Lingkungan kerja  

Insentif kerja  

Hubungan Kerja  

Ke selamatan kerja  
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d. Berani menghadapi resiko dengan penuh 

perhitungan.  

e. Menyukai tantangan dan melihat tantangan secara 

seimbang (fiftyfifty). Jika tugas yang diembannya 

sangat ringan, maka wirausaha merasa kurang 

tantangan, tetapi ia selalu menghindari tantangan 

yang paling sulit yang memungkinkan pencapaian 

keberhasilan sangat rendah.  

 

2. Selalu Perspektif 

 Seorang wirausahawan hendaknya seorang yang 

mampu menatap masa dengan dengan lebih optimis. 

Melihat ke depan dengan berfikir dan berusaha. Usaha 

memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan. Orang 

yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang 

memiliki persepktif dan pandangan kemasa depan. Karena 

memiliki pandangan jauh ke masa depan maka ia akan 

selalu berusaha untuk berkarsa dan berkarya (Suryana, 

2003 : 23). Kuncinya pada kemampuan untuk menciptakan 

sesuatu yang baru serta berbeda dengan yang sudah ada. 

Walaupun dengan risiko yang mungkin dapat terjadi, 

seorang yang perspektif harus tetap tabah dalam mencari 
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peluang tantangan demi pembaharuan masa depan. 

Pandangan yang jauh ke depan membuat wirausaha tidak 

cepat puas dengan karsa dan karya yang sudah ada. 

Karena itu ia harus mempersiapkannya dengan mencari 

suatu peluang.  

 

3. Memiliki Kreatifitas Tinggi 

 Menurut Teodore Levit, kreativitas adalah kemampuan 

untuk berfikir yang baru dan berbeda. Menurut Levit, 

kreativitas adalah berfikir sesuatu yang baru (thinking new 

thing), oleh karena itu menurutnya kewirausahaan adalah 

berfikir dan bertindak sesuatu yang baru atau berfikir 

sesuatu yang lama dengan cara-cara baru. Ide-ide 

kreativitas sering muncul ketika wirausaha melihat sesuatu 

yang lama dan berpikir sesuatu baru dan berbeda. Oleh 

karena itu kreativitas adalah nenciptakan sesuatu dari 

yang asalnya tidak ada (generating something from 

nothing). Rahasia kewirausahaan adalah dalam 

menciptakan nilai tambah barang dan jasa terletak pada 

penerapan kreativitas dan inovasi  untuk memecahkan 

masalah dan meraih peluang yang dihadapi tiap hari 

(applying creativity and inovation to solve the problems 
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and to exploit opportunities that people face every day). 

Berinisiatif ialah mengerjakan sesuatu tanpa menunggu 

perintah. Kebiasaan berinisiatif akan melahirkan 

kreativitas (daya cipta) setelah itu melahirkan inovasi.   

 

4. Memiliki Perilaku Inovatif Tinggi 

 Menjadi wirausaha yang handal tidaklah mudah. Tetapi 

tidaklah sesulit yang dibayangkan banyak orang,  karena 

setiap orang dalam belajar berwirausaha. Menurut Poppy 

King, wirausaha muda dari Australia yang terjun ke bisnis 

sejak berusia 18 tahun, ada tiga hal yang selalu dihadapi 

seorang wirausaha di bidang apapun, yakni: pertama, 

obstacle (hambatan); kedua, hardship (kesulitan); ketiga, 

very rewarding life (imbalan atau hasil bagi kehidupan 

yang memukau). Sesungguhnya kewirausahaan dalam 

batas tertentu adalah untuk semua orang. Mengapa? 

cukup banyak alasan untuk mengatakan hal itu. karena, 

setiap orang memiliki cita-cita, impian, atau sekurang-

kurangnya harapan untuk meningkatkan kualitas hidupnya 

sebagai manusia. Hal ini merupakan semacam "intuisi" 

yang mendorong manusia normal untuk bekerja dan 
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berusaha. "Intuisi" ini berkaitan dengan salah satu potensi 

kemanusiaan, yakni daya imajinasi kreatif.  

 

5. Selalu Komitmen dalam Pekerjaan, Memiliki Etos Kerja 

dan Tanggung Jawab   

 Seorang wirausaha harus memiliki jiwa  komitmen 

dalam usahanya dan tekad yang bulat didalam 

mencurahkan  semua perhatianya pada usaha yang akan 

digelutinya, didalam menjalankan usaha tersebut seorang 

wirausaha yang sukses terus memiliki tekad yang 

mengebu-gebu dan menyala-nyala (semangat tinggi) 

dalam mengembangkan usahanya, ia tidak setengah-

setengah dalam berusaha, berani menanggung resiko, 

bekerja keras, dan tidak takut menghadapi peluang-

peluang yang ada dipasar. Tanpa usaha yang sungguh-

sunguh terhadap pekerjaan yang digelutinya maka 

wirausaha sehebat apapun pasti menemui jalan kegagalan 

dalam usahanya. Oleh karena itu penting sekali bagi 

seorang wirausaha untuk komit terhadap usaha dan 

pekerjaannya. 
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6. Mandiri atau Tidak Ketergantuangan 

 Inti dari jiwa kewirausahaan yaitu kemampuan untuk 

menciptakan seuatu yang baru dan berbeda melaui 

berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan 

peluang dalam menghadapi tantangan hidup, maka 

seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan kreatif 

didalam mengembangkangkan ide dan pikiranya terutama 

didalam menciptakan peluang usaha didalam dirinya, dia 

dapat mandiri menjalankan usaha yang digelutinya tanpa 

harus bergantung pada orang lain, seorang wirausaha 

harus dituntut untuk selalu menciptakan hal yang baru  

dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber yang ada 

disekitarnya, mengembangkan teknologi baru, 

menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru 

untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih 

efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan 

menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan 

kepada konsumen.   

 

7. Berani mengambil risiko 

 Richard Cantillon, orang pertama yang menggunakan 

istilah entrepreneur di awal abad ke-18, mengatakan 
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bahwa wirausaha adalah seseorang yang menanggung 

risiko. Wirausaha dalam mengambil tindakan hendaknya 

tidak didasari oleh spekulasi, melainkan perhitungan yang 

matang. Ia berani mengambil risiko terhadap pekerjaannya 

karena sudah diperhitungkan. Oleh sebab itu, wirausaha 

selalu berani mengambil risiko yang moderat, artinya risiko 

yang diambil tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. 

Keberanian menghadapi risiko yang didukung komitmen 

yang kuat, mendorong wirausaha untuk terus berjuang 

mencari peluang sampai memperoleh hasil. Hasil-hasil itu 

harus nyata/jelas dan objektif, dan merupakan umpan 

balik (feedback) bagi kelancaran kegiatannya (Suryana, 

2003 : 14-15).   

 

8. Selalu Mencari Peluang 

 Esensi kewirausahaan yaitu tanggapan yang positif 

terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk 

diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada 

pelanggan dan masyarakat, cara yang etis dan produktif 

untuk mencapai tujuan, serta sikap mental untuk 

merealisasikan tanggapan yang positif tersebut. 

Pengertian itu juga menampung wirausaha yang 
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pengusaha, yang mengejar keuntungan secara etis serta 

wirausaha yang bukan pengusaha, termasuk yang 

mengelola organisasi nirlaba yang bertujuan untuk 

memberikan pelayanan yang lebih baik bagi 

pelanggan/masyarakat. Anugerah Pekerti, mantan 

Direktur Utama Lembaga Manajemen PPM, 

mendefinisikan kewirausahaan sebagai tanggapan 

terhadap peluang usaha yang terungkap dalam 

seperangkat tindakan serta membuahkan hasil berupa 

organisasi usaha yang melembaga, produktif, dan inovatif 

 

9. Memiliki Jiwa Kepemimpinan 

 Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat 

kepemimpinan, kepeloporan dan keteladanan. Ia selalu 

ingin tampil berbeda, lebih dahulu, lebih menonjol. 

Debgan menggunakan kemampuan kreativitas dan inovasi, 

ia selalu menampilkan barang dan jasa-jasa yang 

dihasilkanya lebih cepat, lebih dahulu dan segera berada 

dipasar. Ia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa baru 

dan berbeda sehingga ia menjadi pelopor yang baik dalam 

proses produksi maupun prmasaran. Ia selalu 

memamfaatkan perbedaan sebagai suatu yang menambah 
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nilai. Karena itu, perbedaan bagi sesorang yang memiliki 

jiwa kewirausahaan merupakan sumber pembaharuan 

untuk menciptakan nilai. Ia selalu ingin bergaul untuk 

mencari peluang, terbuka untuk menerima kritik dan saran 

yang kemudian dijadikan peluang. Leadership Ability 

adalah kemampuan dalam kepemimpinan. Wirausaha 

yang berhasil memiliki kemampuan untuk menggunakan 

pengaruh tanpa kekuatan (power), seorang pemimpin 

harus memiliki taktik mediator dan negotiator daripada 

diktaktor.  

 

10. Memiliki Kemampuan Manajerial 

 Salah satu jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki 

seorang wirausaha adalah kemampuan untuk 

memanagerial usaha yang sedang digelutinya, seorang 

wirausaha harus memiliki kemampuan  perencanaan 

usaha, mengorganisasikan usaha, visualisasikan usaha, 

mengelola usaha dan sumber daya manusia, mengontrol 

usaha, maupun kemampuan mengintergrasikan  operasi 

perusahaanya yang kesemuanya itu adalah merupakan 

kemampuan managerial  yang wajib dimiliki dari seorang 
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wirausaha, tanpa itu semua maka bukan keberhasilan yang 

diperoleh tetapi kegagalan uasaha yang diperoleh.  
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Bab 2.  

Pajak dan Pengeluaran  
 

 

 

 

Pajak "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat 

timbal balik secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat''- UU No. 28 Tahun 2007
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BAB 2. PAJAK DAN PENGELUARAN 

 

Pajak 

Pajak (dari bahasa Latin taxo; "rate") adalah iuran 

rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, 

sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas 

jasa secara langsung. Menurut Charles E.McLure, pajak 

adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan 

terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh 

Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara 

yang digunakan untuk membiayai berbagai macam 

pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma-

norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan 

jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. 

Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau 

perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk 

pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau 

pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang 

ataupun kerja yang nilainya setara.  

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 

sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 
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28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak 

mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat'' 

Unsur pajak : 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini 

sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A 

yang menyatakan, "pajak dan pungutan lain yang 

bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 

dalam undang-undang." 

2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi 

perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara 

langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak 

kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama 

kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak 

kendaraan bermotor. 

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan 

pembiayaan umum pemerintah dalam rangka 
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menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun 

pembangunan. 

4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat 

dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi 

kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi 

Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk 

menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, 

pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan 

ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif). 

 

Beberapa jenis fungsi pajak antara lain: 

1. Fungsi anggaran (budgetair) 

 Sebagai sumber pendapatan negara, pajak 

berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara 

dan melaksanakan pembangunan, negara 

membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari 

penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk 

pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja 
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barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk 

pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari 

tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri 

dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini 

dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai 

kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin 

meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor 

pajak. 

2. Fungsi mengatur (regulerend) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi 

melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, 

pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring 

penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar 

negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan 

pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam 

negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi 

untuk produk luar negeri. 

3. Fungsi stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana 

untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan 

dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 
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dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan 

jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, 

pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan 

efisien. 

4. Fungsi redistribusi pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan 

digunakan untuk membiayai semua kepentingan 

umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan 

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada 

akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat. 

Syarat pemungutan pajak : 

1. Pemungutan pajak harus adil 

2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU 

3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian 

4. Pemungutan pajak harus efesien 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

 

Pengeluaran 

Pengeluaran (expenditure) yaitu pembayaran yang 

dilakukan saat ini untuk kewajiban pada masa akan datang 
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dalam rangka memperoleh beberapa keuntungan. 

Pengeluaran yang hanya berguna untuk periode berjalan 

disebut Pengeluaran Pendapatan (revenue expenditure), 

sedangkan pengeluaran yang meningkatkan nilai aktiva 

atau memperpanjang masa kegunaan aktiva di sebut  

Pengeluaran Modal (capital expenditure).  

Kriteria pengakuan pengeluaran 

Suatu pengeluaran pemeliharaan akan diperlakukan 

sebagai pengeluaran modal (dikapitalisasi menjadi aset 

tetap) jika memenuhi kedua kriteria sebagai berikut: 

1. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang 

dipelihara: 

a. bertambah ekonomis/efisien,   

b. bertambah umur ekonomis, 

c. bertambah volume,  

d. bertambah kapasitas produksi,  

2. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan 

barang/aset tetap tersebut material.  
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Pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) 

Pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran yang 

terkait aktiva tetap namu jumlah-nya tidak meterial untuk 

di akui sebagai aktiva. transaksi yang terjadi untuk 

pengeluaran ini pun sering di lakukan dan berulang-ulang. 

Selain itu pengeluaran jenis ini pun tidak memenuhi kriteria 

poin (a) yaitu manfaat ekonomi atas aktiva tidak akan 

bertambah akibat ada-nya pengeluaran ini seperti 

bertambahnya umur ekonomis aktiva yang semula-nya 

tersisa 5 tahun akan menjadi lebih dari 5 tahun tersebut, 

atau dengan ada-nya pengeluaran ini tidak akan membuat 

mesin produksi berproduksi lebih dari yang di harapkan, 

pengeluaran jenis ini hanya akan membuat suatu aktiva 

kembali pada kapasitas normal-nya.  

 

Pengeluran Modal (Capital Expenditure) 

Pengeluaran modal adalah semua pengeluaran 

terkait aktiva yang dapat membuat aktiva berada pada 

kondisi yang luar biasa, yaitu membuat aktiva lebih efisien, 

lebih produktif, lebih berumur ekonomis panjang sehingga 

memberikan manfaat lebih pada perusahaan, transaksi 

yang terjadi atas pengeluaran ini jarang terjadi dan biaya 
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yang di keluarkan untuk pengeluaran jenis ini sangat 

signifikan (material) jumlah-nya bagi penyajian aset di 

laporan keuangan, sehingga sangat penting untuk di akui 

sebagai aktiva. 

Dalam menjalankan sebuah usaha  segala bentuk 

pengeluaram yang dilakukan harus dicatat kegunaannya 

sekecil apapun itu, agar wirausahawan mengetahui secara 

detail kegunaan dari pengeluaran yang terjadi.dengan 

adanya pencatatan, wirausahaan dapat membuat perkiraan 

pengeluaran pendapatan rata-rata secara periodik, 

sehingga diharapkan pengeluaran yang terjadi tidak 

melebihi batas maksimum dari yang diperkirakan.  

Pajak merupakan salah satu pengeluaran yang 

dilakukan oleh wirausahawan. Meskipun pajak dapat 

mengurangi laba yang didapatkan, namun pajak harus 

tetap dibayarkan sesuai dengan tarif  dan peraturan yang 

ditetapkan. Dengan membayar pajak secara benar dan 

tepat waktu, maka usaha yang dijalankan akan lebih 

berjalan dengan lancar karena tidak akan terbebani oleh 

tunggakan pajak serta denda pajak. Selain itu, pengusaha 

kena pajak akan lebih berkembang usahanya, karena dapat 
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melakukan transaksi usaha dengan siapapun, termasuk 

dengan instansi pemerintah.  
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Bab 3.  

Manajemen Keuangan 
 

 

 

 

 

 

Manajemen keuangan berhubungan dengan bagaimana 

cara menciptakan dan menjaga nilai ekonomis atau 

kesejahteraan. 
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BAB 3. MANAJEMEN KEUANGAN 

 

Manajemen Keuangan adalah aktivitas pemilik dan 

manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal 

yang semurah-murahnya dan menggunakan sumber modal 

tersebut dengan efektif, efisien, dan produktif untuk 

menghasilkan laba. Manajemen keuangan berhubungan 

dengan bagaimana cara menciptakan dan menjaga nilai 

ekonomis atau kesejahteraan. Semua pengambilan keputusan 

dalam perusahaan harus di fokuskan pada penciptaan 

kesejahteraan, karena tujuan perusahaan adalah untuk 

memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan cara 

memaksimalkan nilai saham perusahaan. Berikut ini 

merupakan aktivitas dari kegiatan manajemen keuangan 

bisnis diantaranya adalah : 

 

1. Aktivitas Pembiayaan (Financing Activity) 

Aktivitas pembiayaan ialah kegiatan pemilik dan 

manajemen perusahaan untuk mencari sumber modal 

(sumber eksternal dan internal) untuk membiayai kegiatan 
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bisnis. Yang termasuk Sumber eksternal dan internal 

antara lain : 

a. Sumber eksternal  

1) 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). 

2) Utang (debt), utang jangka pendek (short-term 

debt) dan utang jangka panjang (long-term debt). 

3) Lain-lain, misalnya hibah 

b. Sumber Internal 

1) Laba Ditahan (Retained Earning) 

2) Penyusutan, amortisasi, dan Deplesi (Depreciation, 

Amortization, dan Deplention) 

3) Lain-lain, misalnya penjualan harta tetap yang tidak 

produktif. 

 

2. Aktivitas Investasi (Investment Activity) 

Aktivitas investasi adalah kegiatan penggunaan 

dana berdasarkan pemikiran hasil yang sebesar-besarnya 

dan resiko yang sekecil-kecilnya. Aktivitas itu meliputi : 
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a. Modal kerja (working capital) atau harta lancar 

(current assets) 

b. Harta keuangan (finaceal assets) yang terdiri: investasi 

pada saham (stock) dan obligasi (bond) 

c. Harta tetap (real assets) yang terdiri dari: tanah, 

gedung, peralatan. 

d. Harta tidak berwujud (intangible assets) terdiri dari: 

hak paten, hak pengelolaan hutan, hak pengelolaan 

tambang, good will. 

 

3. 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 : 

a. Pendapatan (sales atau Revenue) 

b. Beban (Expenses)   

c. Laba-Rugi (Profit-Loss) 

 

4. Tanggung Jawab Manager Keuangan  

Aktivitas perusahaan ditinjau dari sudut 

manajemen keuangan menjadi tugas manajer keuangan. 
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Tugas manajer keuangan antara lain adalah sebagai 

berikut : 

a. Perolehan dana dengan biaya murah. 

b. Penggunaan dana efektif dan efisien  

c. Analisis laporan keuangan 

d. Analisis lingkungan Internal dan eksternal yang 

berhubungan dengan keputusan rutin dan khusus. 

Maka, berdasarkan tugas tersebut, manajemen 

keuangan memiliki tujuan antara lain adalah 

Memaksimalkan nilai perusahaan, membina relasi dengan 

pasar modal dan pasar uang. Selain itu tujuan dengan 

adanya manajer keuangan, yaitu untuk mengelola dana 

perusahaan pada suatu perusahaan secara umum dan 

tujuan akhir untuk memaksimalkan dana perusahaan. 

Berikut penjelasan singkat masing-masing Fungsi 

Manajemen Keuangan: 

a. Perencanaan Keuangan 

Membuat rencana pemasukan dan pengeluaraan serta 

kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. 

b. Penganggaran Keuangan 

Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan 

membuat detail pengeluaran dan pemasukan. 
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c. Pengelolaan Keuangan 

Menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan 

dana yang ada dengan berbagai cara. 

d. Pencarian Keuangan 

Mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada 

untuk operasional kegiatan perusahaan. 

e. Penyimpanan Keuangan 

Mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan 

dana tersebut dengan aman. 

f. Pengendalian Keuangan 

Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan 

sistem keuangan pada perusahaan. 

g. Pemeriksaan Keuangan 

Melakukan audit internal (tingkat manajer dan 

supervisor/pengawas) atas keuangan perusahaan yang 

ada agar tidak terjadi penyimpangan.  

Secara umum, informasi keuangan membantu 

untuk menilai kemampuan peusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya, membayar dividen, meningkatkan 

kapasitas, dan mendapatkan pendanaan, membantu 

dalam menilai kualitas laba dan ketergantungan laba pada 

estimasi dan asumsi tentang arus kas di masa depan. 
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Informasi keuangan dapat di tulis melalui sebuah 

laporan yaitu laporan arus kas.  Tujuan laporan arus kas 

adalah menyediakan informasi arus kas masuk dan arus 

kas keluar untuk satu periode. Laporan arus kas 

melaporkan ukuran arus kas untuk tiga aktivitas utama 

dalam bisnis yaitu: 

a. Operating Activities 

 Merupakan aktivitas perusahaan yang terkait 

dengan laba. Selain pendapatan dan beban yang 

disajikan dalam laporan laba rugi, aktivitas operasi juga 

meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar bersih 

yang berasal dari aktivitas operasi terkait, seperti 

pemberian kredit kepada pelanggan, investasi dalam 

persediaan, dan perolehan kredit dari pemasok. 

Aktivitas operasi terkait dengan pos-pos laporan laba 

rugi dan dengan pos-pos operasi neraca 

b. Investing Activities 

 Merupakan cara untuk memperoleh dan 

menghentikan aktivitas nonkas. Aktivitas ini meliputi 

aktiva yang diharapkan untuk menghasilkan 

pendapatan bagi perusahaan. Aktivitas ini juga 
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meliputi pembelian pinjaman dan penagihan pokok 

pinjaman 

c. Financing Activities 

Merupakan cara untuk mendistribusikan, menarik, dan 

mendapatkan dana untuk mendukung aktivitas bisnis. 

Aktivitas ini meliputi perolehan pinjaman dari kreditor 

dan pembayaran pokok pinjaman. Aktivitas ini juga 

meliputi kontribusi dan penarikan oleh pemilik serta 

pengembalian atas investasi (dividen). 

 

Terdapat dua metode untuk pelaporan arus kas 

dari operasi, yaitu: 

a. Metode tidak langsung (indirect method) 

Laba bersih disesuaikan dengan pos penghasilan 

(beban) nonkas dengan akrual untuk menghasilkan 

arus kas dari operasi. 

Keunggulan metode ini adalah adanya rekonsiliasi 

perbedaan antara laba bersih dengan arus kas operasi. 

Rekonsiliasi ini dapat membantu pengguna laporan 

untuk memprediksi arus kas melalui prediksi laba yang 

kemudian disesuaikan untuk jarak antara laba besih 

dengan arus kas – aktual nonkas. 
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b. Metode langsung (direct method) 

Metode ini menyesuaikan setiap pos laporan laba rugi 

untuk akrual terkait, sehingga menghasilkan format 

yang lebih baik untuk menilai jumlah arus kas masuk 

(keluar) operasi. 

Kedua metode tersebut menggunakan format yang 

sama untuk menghitung kas bersih dari aktivitas investasi 

dan pendanaan. Yang berbeda hanyalah penyusunan arus 

kas bersih dari aktivitas operasi. 

Dalam dunia bisnis, ada beberapa pihak yag 

memerlukan laporan keuangan, yaitu pihak internal 

perusahaan dan pihak eksternal perusahaan.  

a. Pihak internal perusahaan adalah para manajer pada 

semua tingkat. Laporan keuangan itu dijadikan alat 

untuk mengambil keputusan rutin dan keputusan 

khusus. Keputusan rutin meliputin keputusan-

keputusan yang berhubungan dengan kegiatan oprasi 

dan keputusan kusus meliputi keputusan-keputusan 

yang berhubungan dengan investasi jangka panjang, 

misalnya mendirikan pabrik baru, memproduksi 

produk baru, mendirikan anak perusahaan, riset 

pemsaran, dan sebagainya.  
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b. Pihak eksternal yang membutuhkan laporan keuangan 

antara lain adalah pemegang saham, kantor pajak, 

pasar modal, lembaga keuangan, serikat buruh, dan 

sebagainya. Mereka mempunyai kepentingan yang 

berbeda-beda dalam menggunakan informasi  laporan 

keuangan. Pemegang saham untuk menilai investasi; 

kantor pajak untuk menentukan besarnya pajak 

penghasilan; pasar modal untuk memperkirakan harga 

saham; serikat buruh untuk memperkirakan bonus 

yang akan diterimanya. 
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Bab 4.  

Tabungan dan Investasi 

 
Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi 

tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat 

lainnya yang dipersamakan dengan itu. Undang-undang No 

10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 
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BAB 4. TABUNGAN DAN INVESTASI 

 

Tabungan  

Tabungan ialah sebagian hasil pendapatan yang 

disimpan atau disisihkan untuk kepentingan masa 

mendatang atau bukan kepentingan sekarang. Menurut 

Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang 

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet 

giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

Karakteristik tabungan: 

1. Lebih banyak diperuntukkan untuk jangka pendek 

atau berjaga-jaga 

2. pertumbuhan nilai aset sangat lambat 

3. minim resiko/hampir tidak beresiko apapun 

Tujuan menabung di bank adalah: 

1. Penyisihan sebagian hasil pendapatan nasabah 

untuk dikumpulkan sebagai cadangan hari depan 
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2. Sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis atau 

usaha individu / kelompok 

Sarana penarikan tabungan : 

1. Buku Tabungan 

2. Slip penarikan 

3. ATM (Anjungan Tunai Mandiri) 

4. Sarana lainnya (Formulir Transfer, Internet Banking, 

Mobile Banking, dll) 

Dari sekian banyak cara menabung, menabung pada 

lembaga keuangan seperti perbankan telah menjadi pilihan 

utama bagi masyarakat selama ini. Berbeda misalnya 

dengan cara menabung pada zaman dulu, yang merasa 

cukup aman menyimpan uangnya di rumah, baik itu 

disimpan pada celengan gerabah, maupun di bawah bantal 

atau kasur. 

Pergeseran pola masyarakat untuk menabung 

tersebut, diakui pula telah mengembangkan bisnis 

perbankan. Di antara tiga layanan produk perbankan itu, 

tabungan tergolong bentuk produk yang paling populer dan 

dikenal luas masyarakat, dibandingkan deposito dan giro. 

Selain persyaratan yang relatif mudah seperti cukup 
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dengan mengisi aplikasi dan melampirkan identitas diri 

seperti KTP, SIM, paspor, atau kartu identitas lainnya, juga 

dana awal tabungan yang disetorkan ke bank relatif kecil. 

Belum lagi, beberapa fasilitas yang ditawarkan bank cukup 

menarik, baik kemudahan transaksi, proteksi asuransi 

maupun program berhadiah. 

Meski demikian, tingkat bunga produk tabungan ini 

umumnya relatif kecil ketimbang bunga deposito dan giro. 

Bahkan sejumlah pengamat maupun konsultan keuangan 

mengakui, “salah satu kelemahan produk tabungan karena 

tingkat bunga yang rendah”. Apalagi bagi nasabah yang 

memiliki nilai saldo terbatas, karena bunga tabungan yang 

seharusnya diperoleh lebih rendah dibandingkan biaya 

administrasi atau potongan pajak. Sehingga, nasabah tidak 

mendapatkan bunga, namun saldonya terus berkurang 

akibat beberapa potongan tersebut. 

 

Investasi 

Investasi adalah segala macam usaha yang 

dilakukan seseorang untuk menambah nilai dari aset-aset 

yang telah dimiliki. Menurut Kamus Besar Bahasa 
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Indonesia, “Investasi diartikan sebagai penanaman uang 

atau di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan 

memproleh keuntungan. Pada dasarnya investasi adalah 

membeli suatu aset yang diharapkan di masa datang dapat 

dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Investasi juga 

dapat dikatakan sebagai suatu penundaan konsumsi saat 

ini untuk konsumsi masa depan. Harapan pada keuntungan 

di masa datang merupakan kompensasi atas waktu dan 

risiko yang terkait dengan suatu investasi yang dilakukan.” 

Karakteristik Investasi : 

1. banyak diperuntukkan untuk kepentingan jangka 

panjang. Investasi tidak digunakan untuk 

kepentingan mendadak atau untuk jaga-jaga 

2. pertumbuhan atau penambahan nilai aset lebih 

cepat 

3. Lebih beresiko tetapi dapat memberikan banyak 

uang 

Secara umum bentuk aset yang di Investasikan terbagi 

menjadi dua jenis yaitu: 

a. Riil Investment 
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Yaitu menginvestasikan sejumlah dan tertentu 

pada aset berwujud, seperti halnyatanah, emas, 

bangunan, emas, dan lain-lain. 

Dalam Suatu garis besar Investasi dapat 

digolongkan menjadi dua kelompok besar yaitu 

investasi riil dan investasi non riil. Investasi riil adalah 

suatu usaha investasi dengan objek investasi berupa 

objek riil atau nyata. Objek riil yang dimaksud dapat 

berupa properti, tanah, perhiasan dll. Intinya objek 

investasi riil adalah segala sesuatu yang dapat memiliki 

pertambahan nilai serta dapat diakses langsung oleh 

pemilik kapan saja. Investasi Riil memiliki beberapa 

perbedaan dengan investasi non riil : 

1) Aset 

Aset pada Objek investasi riil dapat dirasakan 

atau dilihat keberadaannya karena berwujud barang 

atau benda. Aset dapat dirasakan tampilannya oleh 

panca indera kita baik itu tampilannya, ukuran, fisik dll. 

Sedangkan pada investasi non riil kita hanya dapat 

melihat aset kita berupa surat-surat beharga, laporan 

bulanan, portofolio, dll 
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2) Perantara atau Broker 

Di dalam investasi riil tidak dikenal 

perantara/broker. Di sini pemilik aset berperan sebagai 

perantara untuk dirinya sendiri. Sehingga tidak ada 

biaya untuk perantara mengakibatkan semua 

keputusan ada di tangan pemilik aset 

3) Kepercayaan 

Pada Investasi Riil Tingkat kepercayaan tidak 

terlalu penting. Hal ini tentu berbeda dengan sektor 

finansial yang sangat membutuhkan tingkat 

kepercayaan tertentu karena melibatkan profesi 

berstandar tertentu. 

 

b. Financial Investment 

Yaitu menginvestasikan sejumlah dana tertentu 

pada aset finansial, seperti halnya deposito, saham, 

obligasi, dan lain-lain. Dalam hal ini surat berharga 

yang diperdagangkan atau yang sering disebut dengan 

efek adalah berupa saham. Menurut Undang-Undang 

No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal, definisi dari 

bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan 

penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan 
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tujuan memperdagangkan efek diantaranya. Di 

Indonesia, perdagangan saham dilakukan di Bursa Efek 

Indonesia. Tidak semua perusahaan dapat langsung 

mengeluarkan suatu efek (saham), oleh sebab itu 

perusahaan yang ingin menerbitkan efek harus 

memenuhi kriteria ataupun peraturan-peraturan yang 

ada sebelum menerbitkan suatu efek. 

Wirausaha merupakan orang yang memiliki 

kemampuan melihat serta menilai peluang-peluang bisnis, 

mengumpulkan sumber-sumber daya yang diperlukan 

untuk mengambil sebuah tindakan yang tepat guna untuk 

meraih kesuksesan. Seorang wirausahawan harus selalu 

siap dalam menghadapi risiko atau ketidakpastian.  Untuk 

memulai berwirausaha tentu dibutuhkan modal awal yang 

besarnya bergantung pada jenis usaha yang dikehendaki. 

Tabungan atau investasi dapat dijadikan sebagai pilihan 

dalam mengumpulkan modal ketika ingin memulai suatu 

usaha. Uang yang dimiliki disisihkan sebagian untuk 

ditabung atau diinvestasikan secara rutin sehingga 

terkumpul dana yang dapat dijadikan modal usaha. Ketika 

usaha telah berjalan, kegiatan menabung dan investasi juga 
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perlu dilakukan agar anda memiliki dana cadangan untuk 

mengembangkan usaha dan menghadapi berbagai 

ketidakpastian yang dapat terjadi. Menabung dilakukan 

untuk berjaga-jaga dari problem keuangan yang 

akanmenimpa anda suatu saat. Menabung lebih aman 

dibanding berinvestasi. Anda hampir tidak memiliki resiko 

kehilangan dana dari menabung. Sedangkan dalam 

investasi, sebaiknya anda tidak menggunakan seluruh dana 

anda untuk berinvestasi. Sisihkan 50-60% dana untuk 

simpanan tabungan. Sehingga apabila anda gagal mencapai 

return dari investasi, anda masih memiliki sisa tabungan 

yang dapat anda gunakan. Dalam berinvestasi, semakin 

besar keuntungan yang diharapkan atau dihasilkan, makin 

besar juga risiko yang harus diterima oleh investor. Konsep 

high risk-high return, low risk-low return berlaku di sini. 

 

 

 

 



48 | K e w i r a u s a h a a n  
 

 

 

Bab 5.  

Kredit  
 

 

 

Kredit “kepercayaan si peminjam untuk membayar 

sejumlah uang pada masa yang akan datang “ 

Rolling G. Thomas 
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BAB 5. KREDIT 

 

Kredit Investasi 

 Kredit investasi adalah kredit yang diberikan untuk 

keperluan penambahan modal guna mengadakan 

rehabilitasi, perluasan usaha atau bisnis serta untuk 

mendirikan suatu proyek baru. Kredit investasi diberikan 

oleh pihak bank kepada para wirausahawan atau para 

pengusaha untuk untuk keperluan penanaman modal. 

 Kredit investasi bukanlah untuk keperluan penanaman 

modal kerja, akan tetapi untuk keperluan perbaikan atau 

penambahan barang modal (capital good), beserta 

fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan itu. 

Misalnya untuk membangun pabrik. 

 Kredit investasi bersifat produktif karena adanya 

perbaikan atau adanya pertambahan barang-barang modal 

(capital good) dalam rangka meningkatkan produktivitas. 

Kredit ivestasi yang diberikan bank pelaksanaanya 

mempunyai ciri-ciri: 

1. Mempunyai perencanaan yang terarah dan 

matang 



50 | K e w i r a u s a h a a n  
 

2. Waktu penyelesaian kredit adalah berjangka 

menengah atau panjang 

3. Diperlukan untuk penanaman modal 

 

Kredit Modal Kerja 

Kredit modal kerja (working capital) tergolong dalam 

kredit prodksi atau eksploitasi. Pada umumnya kredit 

modal kerja merupakan kredit janka pendek, lamanya 

maksimum satu tahun. 

Kredit modal kerja disebut juga kredit eksploitasi 

karena bantuan modal kerja tersebut digunakan untuk 

menutupi biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas 

berupa pembelian bahan baku, bahan penolong dan 

produksi lainnya. 

 

Unsur - Unsur Kredit 

 Unsur - unsur kredit menurut Rifai (2007:438) antara 

lain: 

1. Terhadap kepercayaan pemberi kredit kepada 

peneima kredit yang didasarkan atas credit rating 

penerima kredit. 
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2. Terdapat dua pihak yaitu, pemberi kredit (kreditur) 

dan penerima kredit (nasabah). 

3. Terdapat persetujuan, berupa kesepakatan pihak 

pemberi dengan pihak lain nya yang berjanji 

memebayar dari penerima kredit (kreditur) kepada 

pemberi kredit (nasabah). 

4. Terdapat penyerahan barang, jasa atau uang dari 

pemberi kredit kepada penerima kredit. 

5. Terdapat unsur waktu, unsur waktu merupakan 

essensial kredit. 

6. Terhadap unsur resiko balk dipihak pemberi kredit 

(kreditur) mauapun dipihak penerima kredit 

(nasabah). 

7. Terhadap unsur bunga sebagai kompensasi 

(prestasi) kepada pemberi kredit. 

 

 Jenis - Jenis Kredit 

 Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula 

kebutuhan akan dana, kebutuhan akan dana yang 

beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam, 

secara umum jenis dapat dilihat dari berbagai segi anatara 

lain: 
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1. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan kredit 

Jenis kredit dilihat dari segi kredit terdiri dari: 

a) Kredit produktif 

Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk 

peningkatan usaha atau produksi atau investasi. 

b) Kredit komsumtif 

Kredit komsumtif adalah kredit yang digunakan untuk 

komsumsi secara pribadi. 

c) Kredit perdagangan 

Kredit perdagangan adalah kredit yang digunakan 

untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang 

dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil 

penjualan barang dagangan tersebut, contoh: kredit 

ekspor dan impor (Kasmir, 2008:110). 

 

Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu 

Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu terdiri dari: 

1. Kredit jangka Pendek (short term credit) 

Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka 

waktu maksimum satu tahun, dilihat dari sisi perusahaan, 

kredit jangka pendek dapat berbentuk sebagai berikut: 
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a. Kredit Rekening Koran, yaitu kredit yang diberikan 

kepada nasabahnya dengan planfond tertentu. 

b. Kredit Penjual, yaitu kredit yang diberikan oleh pembeli 

kepada penjual. 

c. Kredit Wesel, yaitu kredit yang terjadi apatiila nasabah 

mengeluarkan surat pengakuan hutang yang berisi 

kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu 

dan pada saat tertentu, setelah ditanda tangani surat 

wesel dapat dijual diuangkan kepada Bank (surat 

promes). 

d. Kredit Eksploitasi, yaitu kredit yang diberikan untuk 

membiayai current Operation suatu perusahan 

 

2. Kredit Jangka Menengah (intermediate term credit) 

Kredit jangka menengah (intermediate term credit) 

adalah kredit yang berjangka waktu dari 1-3 tahun. 

3. Kredit Jangka Panjang (long term credit) 

Kredit jangka panjang (long term credit) kredit yang 

berjangka waktu lebih dari 3 tahun. 

4. Demand Loan atau call loan 

Demand Loan atau call loan adalah suatu bentuk kredit 

yang setiap waktu dapat diminta kembali. 
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Jenis kredit dilihat dari segi jaminan 

Jenis kredit dilihat dari segi jaminan terdiri atas: 

1. Kredit dengan jaminan 

 Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, 

jaminan tersebut dapat berbentuk barang 

berwujud dan tidak berwujud atau jaminan orang, 

artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan 

dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon 

nasabah. 

2. Kredit tanpa jaminan 

 Kredit yang diberikan tanpa barang jaminan 

atau orang tertentu, kredit ini diberikan dengan 

melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas 

atau nama baik calon nasabah selama ini (Kasmir, 

2008:11). 

 

Jenis kredit dilihat dari segi sektor ekonomi 

 Jenis kredit dilihat dari segi sektor ekonomi terdiri dari: 

sektor pertanian, perburuhan, dan sarana pertanian, 

sektor pertambangan, sektor perindustrian, sektor listrik, 

gas dan air, sektor konstruksi, sektor perdagangan, 
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restoran dan hotel, sektor jasa - jasa sosial/ masyarakat, 

sektor lain-lain. 
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Bab 6.  

Asuransi 

 

 
Dalam dunia yang penuh perubahan, bisnis dan lembaga 

keuangan yang berhasil telah belajar bahwa adalah 

bijaksana untuk senantiasa siap menghadapi peristiwa-

peristiwa tak terduga. 
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BAB 6. ASURANSI 

 

 Dalam bisnis, satu-satunya hal yang konstan adalah 

perubahan. Dalam dunia yang penuh perubahan, bisnis dan 

lembaga keuangan yang berhasil telah belajar bahwa adalah 

bijaksana untuk senantiasa siap menghadapi peristiwa-

peristiwa tak terduga. Dengan kata lain, siap mengelola risiko. 

Salah satu cara yang bisa digunkanan pengusaha untuk 

menjaga usaha nya adalah melakukan program asuransi. 

Program asuransi untuk pengusaha merupakan hal baru bagi 

dunia usaha ini. Baik untuk pengusaha skala kecil maupun 

menengah, asuransi kini dianggap cukup penting untuk 

melindungi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan 

mesin, bencana alam, kerusakan akibat demonstrasi 

masyarakat, tuntutan hukum, pencurian, kecelakaan 

karyawan dan lain-lain. 

 Asuransi merupakan alat mengelola risiko usaha dan 

untuk meningkatkan rasa aman bagi pengusaha. Jenis asuransi 

yang kini tersedia meliputi asuransi bangunan; asuransi 

perlindungan isi kantor, pengiriman barang, perjalanan 
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domestik, kewajiban terhadap pihak ketiga; asuransi 

kesehatan (Askes) dan kecelakaan diri (Personal Accident/PA); 

asuransi Kebakaran; asuransi Kredit UKM, dan lain-lain 

 

Tips Memilih Asuransi 

 Banyaknya produk-produk asuransi yang ditawarkan 

membuat Anda justru bingung mana asuransi yang dapat 

dipercaya, sehingga akhirnya Anda menjadi ragu untuk 

memulainya. Hal-hal berikut ini dapat dijadikan pedoman 

dalam memilih asuransi: 

1. Kebutuhan 

Datalah dulu perlindungan apa yang Anda perlukan 

untuk menjamin kelancaran usaha Anda, resiko terburuk 

apa yang mungkin akan dihadapi oleh usaha Anda. 

Misalnya jika usaha Anda banyak menggunakan bahan-

bahan yang mudah terbakar maka Anda perlu Asuransi 

Kebakaran. Demikian juga dalam memilih jenis asuransi 

kesehatan untuk karyawan Anda. 

2. Nilai Premi 

Besarnya premi akan menentukan besarnya biaya 

pertanggungan yang akan Anda terima. Makin besar 

premi,makin tinggi pula nilai pertanggungannya. Premi 
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tidak hanya dibayar setahun sekali, tapi juga ada yang 

bisa dicicil, misalnya setahun dua atau tiga kali atau 

setiap bulan. Ambilah premi yang sesuai dengan 

kemampuan perusahaan Anda dengan sistem 

pembayaran yang juga disesuaikan dengan arus kas 

perusahaan. 

3. Sistem Penggantian 

Dalam sistem penggantian, perusahaan asurasni 

biasanya menggunakan sistem penggantian 

(reimburesment), cash plan atau provider. Pilihlah sistem 

penggantian yang sesuai dengan kebutuhan Anda. 

4. Kredibilitas dan Reputasi 

Cara yang paling mudah dan aman adalah bertanya 

kepada teman atau kenalan, yang tahu mengenai 

reputasi perusahaan asuransi tertentu, terutama orang-

orang yang sudah jadi pemegang polis. Baca juga 

peringkat perusahaan asuransi tersebut dari majalah 

atau surat kabar. Karena pemeringkatan yang dilakukan 

biasanya dilakukan oleh pakar di bidangnya 
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Macam macam Asuransi yang ada di Indonesia 
Asuransi merupakan bagian dari manajemen resiko 

yang dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan 

seseorang untuk meminimalisir resiko. Dengan kata lain, 

semua hal yang kita lakukan atau apa-apa saja yang 

mengandung resiko pada dasarnya dapat diasuransikan.  

1. Asuransi Kesehatan 

Asuransi ini dapat dikategorikan sebagai jenis 

asuransi yang paling mudah dan banyak ditemui di 

kalangan masyarakat. Asuransi kesehatan biasanya 

diberikan oleh perusahaan atau instansi tempat 

seseorang bekarja. Contoh asuransi kesehatan yang 

dapat dipilih adalah asuransi rawat inap di rumah sakit 

dengan 2 macam jenis proteksi yakni proteksi dengan 

sistem kartu dan proteksi dengan sistem 

reimbursement. Jenis proteksi yang pertama dalam 

artian jika pemegang polis dirawat inap, maka proses 

pembayaran dapat dilakukan hanya dengan 

menunjukkan kartu provider. Selanjutnya, pihak 

asuransi yang akan membayar seluruh biaya rumah 

sakit, obat, kunjungan dokter, operasi dan lain-lain. 

Proteksi dengan sistem reimbursement mengharuskan 
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pemegang polis untuk membayar terlebih dulu seluruh 

biaya rumah sakit dan kemudian melakukan klaim ke 

perusahaan asuransi. 

2. Asuransi Jiwa 

Banyak yang beranggapan bahwasannya 

asuransi jiwa memiliki kesan untuk menyiapkan 

kematian. Di sisi lain, banyak juga yang beranggapan 

bahwa umur di tangan Tuhan dan ajal merupakan hak 

prerogatif milik Tuhan Yang Maha Esa. Asusransi jiwa 

ini tidak ditujukan untuk mengelak dari kematian, 

namun sebagai pelindung bagi keluarga yang nantinya 

ditinggalkan apabila terjadi hal-hal buruk yang 

menimmpa pemegang polis. 

Terdapat 2 jenis asuransi jiwa yakni Term Life 

dan Whole Life. Asuransi Term Life akan memberilan 

proteksi atau perlindungan untuk jangka waktu 

tertentu mulai dari 1, 5 dan 10 tahun. Uang premi akan 

hangus pada akhir periode, namun nilai tanggungan 

produk asuransi ini akan menjadi jauh lebih besar. 

Asuransi Whole Life akan memberikan sistem proteksi 

seumur hidup. Hal ini tentunya mengakibatkan nilai 

premi menjadi lebih mahal dibandingkan asuransi term 
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life. Apabila si pemegang polis tidak meninggal selama 

masa kontrak asuransi, maka ia dapat mengklaimnya 

dengan uang pertanggungan yang lebih kecil. 

3. Asuransi Pendidikan 

Jenis asuransi ini akan memberikan 

perlindungan bagi pendidikan anak-anak. Umumnya, 

jenis asuransi ini digabungkan dengan asuransi jiwa. 

4. Asuransi Kerugian 

Jenis asuransi ini dikenal juga dengan 

istilah Non Life Insurance dan sudah diatur dalam UU 

No.2/1992 untuk menangani kerugian atas suatu 

usaha. Jenis asuransi kerugian ini diantaranya adalah 

asuransi kebakaran yang akan memberikan proteksi 

terhadap kerugian akibat kebakaran pada rumah, 

kantor, hotel dan sebagainya. Jenis asuransi kerugian 

lainnya adalah asuransi pengangkutan yang kan 

memberikan proteksi selama masa pengangkutan 

barang lewat darat, laut maupun udara. Jenis asuransi 

lain yang sering digunakan adalah asuransi 

kendaraan/mobil dan asuransi kecelakaan 

(http://www.mag.co.id). 
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Bab 7.  

Perbankan 

 

 
Bank “badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit atau juga bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”  

 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
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Bab 7. Perbankan 

 

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan 

dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya 

berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip 

kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah 

sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta 

bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan 

stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat 

banyak. 

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni 

sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, 

pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas 

sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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Definisi 

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat; 

2. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan 

jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional (BUK) dan 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR); 

3. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut 

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); 

4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam 

kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan 

oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 

penetapan fatwa di bidang syariah. 

Jenis-Jenis Bank 

Jenis bank dapat kita bedakan berdasarkan 

kelembagaan bank  dan berdasarkan kepemilikan bank seperti 

terlihat pada bagan 1. 
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Bagan 1. Jenis dan Prinsip Kegiatan Usaha Bank 

 
Berdasarkan Kelembagaan 

Berdasarkan aspek kelembagaannya, terdapat dua 

jenis bank yakni bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR). Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan sebagai 

berikut: 

1. Bank umum 
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa bank umum 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara 

konvensional maupun berdasarkan prinsipprinsip syariah yang 

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Dalam menjalankan usahanya, bank umum 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, 

deposito, dan giro, serta menyalurkan dana tersebut kepada 

masyarakat dalam berbagai bentuk pinjaman (kredit), seperti 

kredit produktif yang biasanya terdiri atas kredit modal kerja 

dan kredit investasi, serta kredit konsumtif contohnya Kredit 

Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Kepemilikan Kendaraan 

Bermotor (KKKB) dan sebagainya. 

Berdasarkan ruang lingkup usahanya, bank umum 

dapat dikelompok kan menjadi dua macam sebagai berikut: 

a. Bank umum devisa, yaitu bank umum yang memiliki ijin 

untuk melakukan transaksi pembayaran dalam valuta 

asing. Contohnya Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, 

Bank BCA dan Bank BII. 

b. Bank umum non devisa, yaitu bank umum yang tidak 

memiliki ijin melakukan transaksi dalam valuta asing. 
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Contohnya BTPN, Bank Jasa Jakarta dan Bank 

Kesejahteraan Ekonomi. 

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa BPR adalah bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Usaha BPR adalah menghimpun dana dalam bentuk 

tabungan dan deposito, serta menyalurkannya dalam bentuk 

pinjaman (kredit). Dalam menjalankan usahanya, BPR tidak 

diperbolehkan menghimpun dana dalam bentuk giro, 

menjalankan usaha perasuransian dan mengikuti kliring. 

Khusus untuk melakukan transaksi valuta asing, tidak semua 

BPR bisa melakukannya, kecuali BPR yang sudah memiliki ijin 

usaha money changer dari Bank Indonesia. Contoh BPR 

diantaranya BPR Karyajatnika Sadaya, BPR Eka Bumi Artha dan 

BPR Sri Artha Lestari. 

 

Berdasarkan Kepemilikan 

Berdasarkan kepemilikannya, bank dapat dibedakan 

menjadi lima macam yaitu sebagai berikut: 
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1. Bank persero 

Bank persero yaitu bank yang sahamnya (modalnya) 

seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah Indonesia. 

Contohnya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN. 

2. Bank swasta nasional 

Bank swasta nasional yaitu bank yang sahamnya 

(modalnya) seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh 

swasta nasional. Contohnya Bank Mega dan Bank Bukopin. 

3. Bank pembangunan daerah 

Bank pembangunan daerah yaitu bank yang sahamnya 

(modalnya) seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh 

pemerintah daerah. Contohnya Bank Jabar Banten (Bank BJB), 

Bank DKI, Bank Kaltim, Bank Jatim, Bank Aceh, Bank Sumut, 

Bank Sulsel dan Sulbar, dan sebagainya. 

4. Bank campuran 

Bank campuran yaitu bank yang sahamnya (modalnya) 

dimiliki oleh swasta nasional Indonesia dan asing. Contoh Bank 

CIMB Niaga, Bank BNP Paribas Indonesia, Bank DBS Indonesia, 

dan sebagainya. 

5. Bank asing 

Bank asing yaitu bank yang sahamnya (modalnya) 

seluruhnya dimiliki oleh asing. Contohnya Bank of Tokyo-
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Mitsubishi, Citibank, HSBC, Standard Chartered, dan 

sebagainya. 

 

Kegiatan Usaha Bank 

Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat 

deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu; 

2. Memberikan kredit; 

3. Menerbitkan surat pengakuan hutang; 

4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri 

maupun untuk kepentingan dan atas perintah 

nasabahnya: 

a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi 

oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama 

daripada kebiasaan dalam perdagangan suratsurat 

dimaksud; 

b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya 

yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada 

kebiasaan dalam perdagangan surat surat 

dimaksud; 
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c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan 

pemerintah; 

d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 

e. Obligasi; 

f.   Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 

tahun; dan Instrumen surat berharga lain yang 

berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. 

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri 

maupun untuk kepentingan nasabah; 

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau 

meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan 

menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun 

dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; 

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga 

dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak 

ketiga; 

8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 

berharga; 

9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak 

lain berdasarkan suatu kontrak; 
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10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada 

nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak 

tercatat di bursa efek; 

11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan 

kegiatan wali amanat; 

12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan 

lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank 

sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang 

tentang Perbankan dan peraturan perundangundangan 

yang berlaku; 

14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan 

memenuhi ketentuan yang berlaku;  

15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau 

perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna 

usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta 

lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan 

memenuhi ketentuan yang berlaku; 

16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk 

mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat 
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harus menarik kembali penyertaannya, dengan 

memenuhi ketentuan yang berlaku; 

17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus 

dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan 

18. Melakukan kegiatan usaha bank berupa Penitipan dengan 

Pengelolaan/Trust. 

 

Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah 

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, 

Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang 

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa 

Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang 

(dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah 

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah; 

3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad 

mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah;  



74 | K e w i r a u s a h a a n  
 

4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, 

akad salam, akad istishna’, atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau 

akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak 

atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad 

ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya 

bit Tamlik (IMBT) atau akad lain yang tidak bertentangan 

dengan Prinsip Syariah; 

7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad 

hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

Prinsip Syariah; 

8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah; 

9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat 

berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar 

transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, 

seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, 

murabahah, kafalah, atau hawalah; 

10. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang 

diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI; 
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11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga 

dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau 

antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah; 

12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah; 

13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 

berharga berdasarkan Prinsip Syariah; 

14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri 

maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip 

Syariah; 

15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad 

wakalah; 

16. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi 

berdasarkan Prinsip Syariah; 

17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang 

perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

18. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip 

Syariah; 
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19. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada BUS atau 

lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan Prinsip Syariah; 

20. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk 

mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali 

penyertaannya; 

21. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun 

berdasarkan Prinsip Syariah; 

22. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; 

23. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang 

berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana 

elektronik; 

24. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat 

berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik 

secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar 

uang; 

25. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat 

berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik 
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secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar 

modal; dan 

26. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha 

bank umum syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip 

Syariah. 

 

Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/ 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

2. Memberikan kredit; dan 

3. Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito 

berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan 

padabank lain. 

 

Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: 

a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan 

dengan itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain 

yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan 

b. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk 

lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 
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akad mudharabah atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: 

a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah 

atau musyarakah; 

b. Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad 

murabahah, salam, atau istishna;  

c. Pembiayaan berdasarkan akad qardh; 

d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak 

bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau 

sewa beli dalam bentuk IMBT; dan 

e. Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah; 

3. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk 

titipan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi 

berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang 

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri 

maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening 

BPRS yang ada di BUS, BU, dan UUS; dan 

5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha 

Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah 

berdasarkan persetujuan OJK. 
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Kegiatan Pendukung Usaha 

Kegiatan Pendukung usaha adalah kegiatan lain yang 

dilakukan bank di luar kegiatan usaha bank. Kegiatan 

pendukung usaha tersebut antara lain terkait dengan sumber 

daya manusia, manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, 

akunting dan keuangan, teknologi informasi, logistik dan 

pengamanan (Departemen Perizinan dan Informasi 

Perbankan, OJK 2014). 

 

Produk dan Layanan Bank 

Produk bank dapat dikelompokkan menurut kegiatan 

utamanya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. 

Dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat (funding), 

produk bank terdiri atas tabungan, sertifikat deposito, 

deposito berjangka dan giro yang secara umum disebut 

dengan produk simpanan. Simpanan adalah dana yang 

dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan 

perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, 

sertifikat deposito,tabungan dan/atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 

Tahukah Anda apa bedanya tabungan dengan giro? 

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 
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dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi 

tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat 

lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan dapat 

diartikan juga sebagai simpanan uang di bank yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. 

Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang 

berisi informasi seluruh transaksi yang Anda lakukan dan kartu 

ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN/Personal 

Identification Number). 

Adapun giro adalah simpanan yang penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet 

giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan 

pemindahbukuan. Rekening Giro (Current Account) dapat 

diartikan juga sebagai salah satu produk perbankan berupa 

simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha 

dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya 

dapat dilakukan kapan saja, selama jam kerja dengan 

menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro. 

Tahukah Anda apa itu cek? Cek adalah surat berharga 

atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank 

sebagai pengganti uang tunai. Cek dikeluarkan oleh bank 
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apabila penabung mempunyai rekening Giro. Cek terdiri atas 

tiga jenis, yaitu sebagai berikut: 

1. Cek Atas Nama (Order Cheque) 

Cek Atas Nama adalah cek yang mencantumkan 

nama penerima dana dan bank akan melakukan 

pembayaran kepada nama yang tertera pada cek tersebut. 

Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai tanggal yang 

tertera pada cek tersebut. 

2. Cek Atas Unjuk (Bearer Cheque) 

Cek Atas Unjuk adalah cek yang tidak 

mencantumkan nama penerima dan bank akan melakukan 

pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek 

tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai 

tanggal yang diterima pada cek tersebut. 

3. Cek Silang (Cross Cheque) 

Cek Silang adalah Cek Atas Nama dan/atau Cek 

Atas Unjuk yang diberikan tanda garis menyilang pada 

unjuk kiri atas warkat atau dapat juga diberi tanda garis 

menyilang sepanjang cek dari ujung kiri bawah ke ujung 

kanan atas. Cek Silang tidak dapat diuangkan secara tunai, 

tetapi hanya dapat dimasukkan ke dalam rekening 

penerima cek. 



82 | K e w i r a u s a h a a n  
 

Selain tabungan dan giro, dalam rangka 

menghimpun dana dari masyarakat, bank menyediakan 

produk deposito. Deposito adalah simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. 

Deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu 

berakhir. Deposito yang jatuh tempo dapat diperpanjang 

secara otomatis (Automatic Roll Over). Deposito dapat 

dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. 

Dalam produk deposito, dikenal adanya istilah 

deposito berjangka dan sertifikat deposito. Deposito 

Berjangka merupakan simpanan yang pencairannya dilaku 

kan berdasarkan jangka waktu tertentu. Umumnya 

mempunyai jangka waktu mulai dari 1, 2, 3, 6 dan 12 

sampai dengan 24 bulan. Deposito Berjangka diterbitkan 

dengan mencantumkan nama pemilik deposito, baik 

perorangan atau lembaga. Kepada setiap deposan 

diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayarannya 

sesuai dengan yang berlaku di masing-masing bank. 

Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan 

atau setiap jatuh tempo sesuai jangka waktunya. 
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Pembayaran bunga dapat dilakukan secara tunai 

maupun non-tunai (pemindahbukuan). Kepada setiap 

deposan dengan nilai deposito tertentu dikenakan pajak 

penghasilan dari bunga yang diterima dan jika dilakukan 

pencairan sebelum jatuh tempo, maka umumnya 

dikenakan denda. 

Adapun sertifikat deposito adalah simpanan dalam 

bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya 

dapat dipindahtangankan dengan jangka waktu 1 3, 6 dan 

12 bulan. Sertifikat Deposito diterbitkan atas unjuk dalam 

bentuk sertifikat tanpa mencantumkan nama pemilik 

deposito. Sertifikat Deposito dapat diperjualbelikan 

kepada pihak lain. 

Pembayaran bunga Sertifikat Deposito dapat 

dilakukan di muka, setiap bulan atau pada saat jatuh 

tempo, baik tunai maupun nontunai. 

Disisi lain, dalam rangka menyalurkan dana kepada 

masyarakat (lending), bank memiliki produk kredit. Kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
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utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. Beberapa bentuk kredit bank 

diantaranya kredit investasi, kredit modal kerja, Kredit 

Usaha Rakyat (KUR), dan kredit konsumtif. 

Selain produk penghimpunan dana dan penyaluran 

dana, bank juga menyediakan jasa-jasa lainnya diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Transfer (Kiriman Dana); Transfer Dana adalah jasa 

yang diberikan bank untuk mengirimkan sejumlah uang 

kepada penerima, baik dalam mata uang rupiah 

maupun mata uang asing. Pengiriman uang dapat 

dilakukan dari satu bank ke bank lain, atau pada bank 

yang sama, baik dalam satu kota atau kota yang 

berlainan, bahkan sampai keluar negeri. 

2. Safe Deposit Box (SDB); SDB adalah jasa penyewaan 

kotak penyimpanan harta, termasuk emas dan surat-

surat berharga dari bahan baja dan ditempatkan dalam 

ruang yang kokoh da tahan api untuk menjaga 

keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa 

aman bagi penggunanya. Biasanya barang yang 

disimpan di dalam SDB adalah barang yang bernilai 

tinggi dan pemiliknya merasa tidak aman untuk 
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menyimpan di rumah. Pada umumnya biaya 

penyimpanan barang yang disimpan di SDB bank relatif 

lebih murah. 

3. Bank Garansi; Bank Garansi adalah jaminan 

pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima 

jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi 

kewajiban. 

4. Inkaso (Collection); Inkaso adalah jasa yang diberikan 

bank atas permintaan nasabah untuk menagihkan 

pembayaran surat-surat atau dokumen berharga 

kepada pihak ketiga. Inkaso dapat diartikan juga 

sebagai kegiatan jasa Bank untuk melakukan amanat 

dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang 

kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain 

yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Sebagai 

imbalan jasa atas jasa tersebut biasanya bank 

menerapkan sejumlah tarif atau fee tertentu kapada 

nasabah atau calon nasabahnya. Tarif tersebut dalam 

dunia perbankan disebut dengan biaya inkaso. 

5. Kliring (Clearing); Kliring adalah penyelesaian utang 

piutang antar bank. Kliring dapat diartikan juga sebagai 

suatu cara penyelesaian utang-piutang antara bank-
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bank peserta kliring dalam bentuk warkat atau surat-

surat berharga disuatu tempat tertentu. Warkat kliring 

antara lain: cek, bilyet giro, nota debet dan nota kredit. 

Warkat harus dinyatakan dalam mata uang rupiah, 

bernilai nominal penuh dan telah jatuh tempo. 

6. Bank Insurance (Bancassurance); Bank Insurance 

adalah layanan bank dalam menyediakan produk 

asuransi yang memberi perlindungan dan produk 

investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka 

panjang nasabah. Bank Insurance merupakan produk 

investasi dengan potensi hasil yang lebih tinggi, namun 

dengan risiko dan hasil investasi yang lebih besar. 

7. Kartu ATM/Kartu Debit; Kartu Debit merupakan sejenis 

kartu plastic yang dapat digunakan untuk menarik uang 

tunai melalui ATM. Jika seseorang memiliki sejumlah 

uang di rekening bank, maka ia dapat meminta kartu 

ATM atau kartu debit (sesuai dengan fasilitas yang 

diberikan bank). Setiap saat pemegang kartu dapat 

mengambil uang tunai di ATM atau digunakan sebagai 

sarana pembayaran dengan jumlah maksimal sesuai 

dengan uang yang tersimpan di bank. Kartu ini 

bukanlah merupakan alat pembayaran, tetapi hanya 
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untuk memberikan kemudahan pada nasabah bank 

dalam melakukan pembayaran tanpa harus membawa 

uang tunai. 

8. Kartu Kredit (Credit Card); Kartu Kredit merupakan alat 

pembayaran dengan cara kredit, dimana seseorang 

dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa 

menggunakan uang cash. Kewajiban penggunanya 

adalah membayar dengan mencicil sejumlah minimum 

tertentu dari total transaksi (10 persen total tagihan) 

yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo yang 

telah ditentukan setiap bulan. Kartu ini berbeda 

dengan kartu debit, karena setiap kali 

menggunakannya, pemilik berhutang dengan 

kewajiban membayarnya dengan bunga. Apabila 

pemilik kartu terlambat melakukan pembayaran maka 

akan dikenakan denda keterlambatan. 

9. Banknotes; Banknotes adalah uang kertas asing yang 

merupakan alat pembayaran yang sah di negara 

penerbit, namun merupakan “barang dagangan” di 

negara lain (termasuk Indonesia). Banknotes dikenal 

juga dengan istilah valas (valuta asing). Banknotes yang 

dapat dipertukarkan mempunyai catatan kurs resmi 
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dari Bank Indonesia, serta bukan merupakan uang 

logam. 

10. Referensi Bank; Referensi Bank adalah keterangan 

tertulis yang diterbitkan oleh bank atas permintaan 

nasabah untuk tujuan tertentu dan bersifat tidak 

mengikat, tidak menjanjikan dan tidak memberikan 

jaminan. Referensi bank diterbitkan oleh bank atas 

dasar permintaan nasabah karena nasabah tersebut 

mempunyai rekening di bank. 

11. Bank Draft; Bank Draft (Cashier Check) sebenarnya 

adalah cek yang diterbitkan oleh bank. Penjual sering 

meminta bank draft kepada calon pembeli untuk 

perjanjian awal pada transaksi nominal besar, misalnya 

transaksi pembelian mobil dan rumah. Hal ini 

memberikan rasa aman kepada penjual bahwa calon 

pembeli benar-benar memiliki uang untuk membayar 

dan tidak memberikan cek kosong. Dalam praktiknya, 

bank akan meminta nasabahnya untuk mengisi 

formulir aplikasi dan menetapkan tarif untuk 

penerbitan bank draft tersebut. Selanjutnya, bank akan 

mendebet secara langsung rekening nasabah sebelum 

memberikan bank draft kepada nasabahnya. 
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12. Letter of Credit (L/C); L/C adalah sebuah instrumen 

yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah 

satu nasabahnya, yang menguasakan seseorang atau 

sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut 

menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas 

salah satu bank korespondennya, berdasarkan 

kondisikondisi/ persyaratan-persyaratan yang 

tercantum pada instrument tersebut. L/C dapat 

diartikan juga sebagai sebuah cara pembayaran 

internasional yang memungkinkan eksportir menerima 

pembayaran setelah barang dan berkas dokumen 

dikirimkan ke luar negeri (kepada pemesan). Fungsi L/C 

diantaranya sebagai suatu perjanjian bank-bank dalam 

me nyelesaikan transaksi komersial internasional, 

memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang 

terlibat dalam transaksi yang diadakan, memastikan 

adanya pembayaran asalkan persyaratan-persyaratan 

L/C telah dipenuhi, dan membantu memberikan 

fasilitas pembiayaan kepada importir serta memonitor 

penggunaannya. 

13. Traveller’s Cheque; Traveller’s Cheque (TC) adalah 

cheque yang diterbitkan oleh bank atau lembaga 
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keuangan nonbank yang berwenang dalam bentuk 

pecahan tertentu untuk dipergunakan dalam 

perjalanan di dalam maupun di luar negeri. TC atau 

dalam bahasa Indonesia di kenal dengan istilah cek 

pelawat dapat diartikan juga sebagai alat pembayaran 

semacam cek yang diciptakan untuk orang bepergian 

dan dapat diuangkan pada kantor bank yang 

mengeluarkan atau pada pihak yang ditunjuk. Cek 

pelawat dapat dibayar oleh perusahaan yang 

mengeluarkannya dan dijual dengan angka nominal 

tertentu serta dijamin dari kehilangan atau pencurian. 

TC berfungsi sebagai pengganti uang tunai oleh para 

penerima dan dapat dicairkan di kantor-kantor 

tertentu. 

14. Money Changer; Money Changer adalah pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menjual 

atau membeli mata uang asing tertentu, yang 

mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia. Cara 

pembayarannya dapat dilakukan secara tunai dan bisa 

juga dengan pemindahbukuan (BI dan Kemdikbud, 

2014). 
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Bab 8.  

Hak dan Kewajiban 
 

 

 

“Bagian akhir dari persiapan memulai usaha, adalah 

membuat business plan atau rencana bisnis untuk kegiatan 

usaha” 

 

“Evaluasi usaha adalah suatu proses penilaian terhadap 

kinerja kegiatan usaha atau bisnis” 
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BAB 8. HAK DAN KEWAJIBAN 
  

Pengertian Business Plan 

Bagian akhir dari persiapan memulai usaha, adalah 

membuat business plan atau rencana bisnis untuk kegiatan 

usaha. Semakin besar tingkat kerumitan dan resiko dari bisnis 

yang akan dijalankan, maka pembuatan rencana bisnisnya 

juga semakin rumit. Rencana bisnis dibuat dengan tujuan 

membantu mensistemasi bisnis yang akan dijalankan, 

sehingga rencana bisnis dapat dijadikan pedoman 

pelaksanaan bisnis. Sebuah rencana bisnis merupakan tempat 

terkumpulnya ide ide dalam menjalankan bisnis. Dengan 

membuat rencana bisnis, akan memudahkan untuk melihat 

dan meninjau kembali ide-ide tersebut.  

Penyusunan business plan menggambarkan jelas 

karakteristik bisnis yang sedang atau akan dijalani sehingga 

pihak lain tertarik dan dapat melihat secara jelas prospek 

usaha tersebut dimasa yang kan datang. Pihak-pihak yang 

berkempetingan pada bisnis plan adalah investor, kreditur 

dan manajemen perusahaan   
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Secara garis besar, rencana bisnis bentuknya 

sederhana, dan disusun sebelum bisnis dilaksanakan. Rencana 

bisnis memfokuskan pada tiga hal, yaitu ide-ide bisnis, 

pemasaran, dan keuangan atau sumber modal. Jangka waktu 

dari rencana bisnis adalah jangka pendek yaitu 3-7 tahun. 

Adapun beberapa tips menyusun rencana bisnis adalah:  

a. Singkat dan padat  

b. Terorganisasi rapi dengan penampilan menarik  

c. Rencana yangmenjanjikan  

d. Hindari untuk melebih-lebihkan proyeksi  

e. Kemukakan resiko-resiko yang signifikan  

f. Tim yang terpercaya dan efektif  

g. Fokus  

h. Tentukan target pasar  

i. Realistis  

j. Spesifik   

 

Hal-hal yang tercantum dalam Rencana Bisnis  

Rencana bisnis pada dasarnya adalah sebuah 

gambaran rinci mengenai usulan bisnis.  Maka, hal-hal yang 

harus tercantum dalam sebuah rencana bisnis, antara lain:  

a. Uraian ide bisnis yang ingin dijalankan.   
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b. Alasan bahwa ide rencana bisnis tersebut merupakan 

sebuah jawaban atas kebutuhan.  

c. Alasan bahwa Anda adalah orang yang paling tepat 

untuk menjalankan bisnis ini.  

d. Penjelasan mengenai cara mengembangkan bisnis dan 

bagaimana menghasilkan uang atau memberi 

keuntungan.  

e. Penjelasan mengenai sasaran pasar, yaitu siapa 

konsumen dan bagaimana sistem/cara penjualan.  

f. Rincian mengenai dana yang dibutuhkan 

untukmemulai bisnis tersebut.  

 

Bagian Utama Rencana Bisnis  

Ada tiga bagian utama dari rencana bisnis, yaitu:  

a. Konsep bisnis  

Pada bagian ini menjelaskan secara rinci mengenai 

industri yang ditekuni, struktur bisnis, produk dan jasa 

yang ditawarkan, dan bagaimana mensukseskan bisnis.  

b. Pasar  

Pada bagian ini membahas dan menganalisis 

konsumen potensial, yaitu siapa dan dimana konsumen 

berada, kemudian alasan konsumen mau membeli 
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produk, dan menjelaskan persaingan yang akan 

dihadapi dan bagaimana cara memenangkan 

persaingan.  

c. Rencana keuangan  

Pada bagian ini menjelaskan estimasi pendapatan dan 

analisis BEP.  

Ketiga bagian tersebut dapat dibagi menjadi 7 

komponen, yaitu:  

a. Ringkasan  

b. Deskripsi bisnis  

c. Strategi pasar  

d. Analisis kompetisi  

e. Rencana desain dan pengembangan  

f. Rencana operasi dan manajemen  

g. Analisis rencana keuangan  

 

Pengertian Evaluasi Usaha 

Yang dimaksud dengan evaluasi usaha adalah suatu 

proses penilaian terhadap kinerja kegiatan usaha atau bisnis. 

Pada dasarnya yang perlu dilakukan evaluasi dalam kegiatan 

adalah semua kegiatan yang perlu dilakukan evaluasi adalah 

semua kegiatan yang dilakukan diperusahaan yang 



96 | K e w i r a u s a h a a n  
 

bersangkutan, mulai dari bidang organisasi usaha, kegiatan 

pemasaran, keuangan usaha, permodalan, administrasi usaha 

dan ketenagakerjaan.  

Adapun tujuan evaluasi usaha adalah: 

a. Untuk mengetahui sejauh mana kemajuan usaha untuk 

meningkatkan keberhasilan usaha dimasa depan 

b. Untuk memperbaiki desain usaha sehigga 

meningkatkan keberhasilannya 

c. Untuk memperbaiki cara pelaksanaan dan 

pengembangan usaha 

d. Untuk mengurangi resiko kerugian usaha dengan 

melakukan beberapa tindakan pencegahan 

e. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan 

usaha 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam evaluasi 

adalah: 

a. Menjadi bahan perbandingan antara perkiraan rencana 

dengan hasil yang sementara ini dicapai 

b. Menjadi bahan informasi maju mundur nya suatu 

usaha  

c. Dapat membantu dalam menguji strategi usaha dan 

hasil yang diharapkan 
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d. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki perusahaan sehingga dapat mengetahui 

prospek perusahaan 

e. Dapat menjadi sebuah gambaran awal mengenai 

seberapa jauh kemampuan manajerial wirausaha di 

dalam mengelola dan mengembangan usaha 

 

Laporan Manajemen  

a. Laporan harian/mingguan  

 Laporan harian yang dibutuhkan adalah tentang 

hal-hal yang bersifat operasional. Laporan harian 

meliputi: posisi kas harian, ringkasan-ringkasan 

penjualan (baik tunai & kredit), pembayaran kontan, 

uang yang diterima dari tagihan hutang, saldo kas 

dalam bank, dan saldo akhir kas.  

 Wirausaha yang progresif akan juga 

menginginkan perincian sediaan sehari-hari sehingga 

tingkat sediaan dapat dikendalikan, dalam kaitannya 

dengan penjualan dan arus kas. Banyak kegagalan 

karena tidak dapat mengendalikan persediaan  
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b. Laporan bulanan  

 Untuk perusahaan yang baik, perusahaan 

membutuhkan adanya laporan bulanan yang terdiri 

dari:  

1) Laporan laba rugi yang terperinci  

2) Analisis penjualan dan inventaris produk 

sertaan/kelompok jasa  

3) Analisis dari arus kas, debitur, kreditur, dan ikatan 

keuangan  

4) Analisis rasio intern yang menunjukkan tingkat 

efisiensi dan menyorot kecendrungan, dengan 

perbandingan antara rencana dan realisasi 

sebenarnya. 

 

c. Laporan triwulan  

 Laporan bulanan akan tersedia setiap bulan, 

dan informasi ini seharusnya tersedia antara lain:  

1) Suatu laporan terperinci tentang posisi 

keuangan  

2) Perbandingan industri intern dan ekstern 

sebagai tolok ukur efisiensi  
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3) Analisis kecendrungan secara lebih terperinci 

daripada yang biasanya disediakan setiap bulan  

4) Informasi tentang bisnis sekarang untuk 

memungkinkan meninjau kembali kegiatan dan 

memproyeksikan rencana masa depan.  

d. Laporan tahunan  

 Laporan tahunan utama adalah neraca, laporan 

laba rugi, dan keterangan arus kas, yang bersama-sama 

dengan laporan triwulan akan merupakan dasar bagi 

perencanaan strategis.  

 

Laporan Keuangan  

 Hubungan yang terdapat dalam persamaan akuntansi 

dapat digunakan untuk membuat tiga laporan keuangan, 

yaitu:  

a. Neraca  

Memuat tentang gambaran mengenai posisi 

keuangan perusahaan pada saat tertentu. Komponen 

neraca:  

1) Aktiva (assets) 

Adalah semua kekayaan yang dimiliki suatu 

perusahaan, baik yang berwujud maupun yang 
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tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dan 

digunakan dalam operasi perusahaan. Aktiva terdiri 

dari: aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva 

tetap, dan aktiva tidak berwujud.  

2) Kewajiban (liabilities) 

Adalah utang-utang perusahaan yang timbul 

karena peristiwa (transaksi) masa lalu dan harus 

diselesaikan di masa mendatang dengan 

menyerahkan aktiva atau sumber daya perusahaan 

(berupa pelunasan). Utang terdiri dari: utang 

lancar, utang jangka panjang, dan utang-utang 

lainnya yang tidak termasuk ke dalam dua utang 

sebelumnya.  

3) Ekuitas (equity)  

Adalah hak pemiliikan atas aktiva perusahaan 

yangmerupakan kekayaaan bersih yaitu selisih 

aktiva dengan utang. Pemberian nama ekuitas 

tergantung jenis perusahaannya.  
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b. Laporan laba-rugi  

 Adalah laporan yang menunjukkan 

kinerja/kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba/keuntungan selama periode tertentu, terdiri dari 

unsur pendapatan dan beban.  Pendapatan adalah 

penghasilan yang diperoleh melalui penyerahan 

barang atau jasa kepada pembeli yang biasanya diukur 

dengan aktiva yang diterima sebagai penukaran atas 

barang atau jasa yang diserahakan selama periode 

tertentu. Pendapatan ada dua, yaitu  

1) Pendapatan operasional adalah pendapatan dari 

kegiatan utama perusahaan  

Bentuk perusahaan  Nama Modal  

Perseorangan  

Persekutuan(CV, 

Firma)  

Persero  

Koperasi  

Modal ........... (nama pemilik)  

Modal .............. (nama pemilik/sekutu)  

Modal saham (stock)  

Simpanan pokok, simpanan wajib, dan 

cadangan  
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2) Pendapatan non-operasional adalah pendapatan 

yang diperoleh dari luar usaha pokok yang sifatnya 

insidental.  

 Beban (expenses) adalah semua pengorbanan 

yang terjadi ditunjukkan utnuk memperoleh 

pendapatan selama periode tertentu. Beban dapat 

dibedakan atas dua:  

1) Beban operasional adalah beban yang terjadi 

ditunjukkan dalam rangka pendapatan operasional  

2) Beban non operasional adalah beban yang terjadi 

yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan 

utama perusahaan.  

 Laba rugi memperlihatkan operasi perusahaan 

selama satu periode, seperti satu tahun, satu 

kuartal, atau satu bulan.  

Persamaan untuk laporan laba rugi:  

Penghasilan – biaya = laba bersih (atau rugi)  

 

c. Laporan perubahan posisi keuangan (arus kas)  

 Tujuannya adalah utnuk memberikan informasi 

tentang perubahan aktiva lancar dan utang lancar 

(penggunaan  dan sumber modal kerja perusahaan). 
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Laporan arus kas adalah laporan yang digunaka untuk 

memberikan informasi mengenai penerimaan dan 

pengeluaran kas pada periode tertentu.  

 Laporan arus kas melaporkan hal-hal sbb:  

1) Penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas 

operasi  

2) Penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas 

investasi 

3) Penerimaan dan pengeluaram kas dari aktivitas 

pendanaan.  

4) Jumlah kas akhir periode.  

 

d. Macam-macam ratio Keuangan  

Sebagaimana disebutkan di muka ratio keuangan 

banyak sekali jenisnya karena ratio dapat dibuat 

menurut kebutuhan penganalisa. Demikian pula 

pengelompokan ratio juga bermacam-macam. Aoabila 

dilihat dari sumber dari mana ratio dibuat, maka ratio 

dapat dogolongkan dalam 3 golongan, yaitu:  

1) Ratio-ratio Neraca (Baalance sheet ratios), ialah 

ratio-ratio yang disusun dari data yang berasal 

dari neraca, misalnya current ratio, aidtest ratio, 
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curreent assets to total assets ratio, current 

liabilities to total assets ratio dan lain 

sebagainya.  

2) Ratio-ratio laporan Rugi & Laba (income 

statement ratios), ialah ratioratio yang disusun 

dari data yang berasal dari income statement, 

misalnya gross profit margin, net operating 

margin, operating  ratio dan lain sebagainya.  

3) Ratio-ratio antar laporan (Inter-statement 

ratios), ialah ratio-ratio yang disusun dari data 

yang berasal dari neraca dan data lainnya 

berasal dari income statement, misalnya assets 

turnover, inventory turnover, receivables 

turnover dan lain sebagainya.  

 Ada pula penulis yang menggunakan istilah 

“financial ratios”  untuk ratio-ratio neraca, 

“operating ratios” untuk ratio-ratio laporan rugi 

& laba dan “financial operating ratios” untuk 

ratio-ratio antar laporan.  

 Ada pula yang mengelompokan ratio-ratio 

daalam ratio-ratio likwiditas, ratio-ratio leverage, 

ratio-ratio aktivitas dan ratio-ratio profitibilitas.  
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1) Ratio likwiditas adalah ratio-ratio yang 

ddimaksudkan untuk mengukur likwiditas 

perusahaan (current ratio, acid test ratio).  

2) Ratio Leverage adalah ratio-ratio yang 

dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa 

jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang 

(Debt to total assets ratio). Net worth to debt 

ratio dan lain sebagainya).  

3) Ratio-ratio Aktivitas, yaitu ratio-ratio yang 

dimaksudkan untuk mengukur sampai 

seberapa besar effektivitas perusahaan dalam 

mengerjakan aumber-sumber dananya 

(inverntory turnover, average collection period 

dan lain sebagainya).  

4) Ratio-ratio profitibilitas, yaitu ratio-ratio yang 

menunjukan hasil akhir dari sejumlah 

kebijaksanaan daan keputusan-keputusan 

(Profit margin on sales, Return on total assets, 

return on net worth dan lain sebagainya).   
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