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BUDAYA DAN KESINAMBUNGAN HIDUP 
PERUSAHAN

APABILA TIDAK
MELAKUKAN PERUBAHAN

APABILA
MAMPU MEMBANGUN 
BUDAYA BISNIS YANG BERORIENTASI
KE KONSUMEN/ANGGOTA

I         II               III

IV

TUMBUH KEMATANGAN
BARU
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PENDAHULUAN

• Pengembangan adalah suatu proses untuk mengubah kondisi

yang belum atau kurang baik menjadi lebih baik di dalam

rangka mencapai tujuan tertentu.

• Pengembangan dapat pula diartikan sebagai upaya

meningkatkan kemampuan dari kapasitas suatu sistem di

dalam melaksanakan fungsi dan peran sistem sehingga

menghasilkan kondisi yang lebih baik.

• Pengembangan Koperasi adalah suatu proses yang dilalui

oleh koperasi dalam rangka menata dan meningkatkan

kapasitas dan kemampuannya melalui perubahan kinerja

tertentu kepada kinerja yang lebih baik dari kondisi

sebelumnya.



4

KEWIRAUSAHAAN

Kewirausahaan apabila didefinisikan secara luas

adalah sebagai proses penciptaaan sesuatu

yang berbeda nilainya dengan menggunakan

usaha dan waktu yang diperlukan, memikul

risiko finansial, psikologi, dan sosial yang

menyertainya, serta menerima balas jasa

moneter dan kepuasan pribadi.

Ada 3 (tiga) jenis perilaku kewirausahaan,

yaitu ; (1) memulai inisiatif, (2) mengorganisasi,

dan mereorganisasi mekanisme sosial/ekonomi

untuk mengubah sumber daya dan situasi

dengan cara praktis, dan (3) diterimanya risiko

atau kegagalan.
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MENGELOLA ORGANISASI BISNIS

DI ERA GLOBAL

Mengelola suatu organisasi bisnis

ternyata tidak hanya tergantung pada

besarnya modal finansial (financial

capital) yang kita miliki atau semua jenis

aset kasat mata lainnya, yang lebih

penting yaitu modal intelektual

(intellectual capital).
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LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS 
DIAMBIL

• PERUBAHAN SDM DALAM 
PARADIGMA, POLA PIKIR DAN 
DALAM KOMPETENSI

• PERUBAHAN BUDAYA DAN 
SISTEM NILAI ORGANISASI

• PERUBAHAN TEKNOLOGI 
PENDUKUNG

• PERUBAHAN PROSES BISNIS 
DAN MANAJEMEN

BERORIENTASI 
KE BISNIS DENGAN
FOKUS ANGGOTA

SELALU HADIR
MELAYANI
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PERSOALAN DALAM PERUBAHAN

• ADA SEBAGIAN ORANG YANG HANYA MELIHAT 
ADA PERUBAHAN DAN TIDAK MELAKUKAN APA-
APA

• ADA YANG MELIHAT DAN BERGERAK UNTUK 
MELAKUKAN PERUBAHAN

• ADA YANG MELIHAT DAN PERCAYA ADA 
PERUBAHAN TETAPI TIDAK MAU BERGERAK

• BEKAL YANG BAGUS ADALAH : MELIHAT, 
PERCAYA DAN MAU MELAKUKAN PERUBAHAN
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BISNIS DAN PERUSAHAAN

BISNIS : sebagai seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh 

orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perniagaan 

(produsen, pedagang, konsumen, dan industtri di  mana 

perusahaan berada)

PERUSAHAAN : sebuah organisasi yang memproses 

perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang 

dan/atau jasa yang diperuntukkan bagi pemuasahan 

kebutuhan para pembeli arau konsumen, serta akan 

memberikan laba/keuntungan kepada pemiliknya.
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KONSEP KOMPONEN BISNIS

P1

P3

P2

P4

P4 P4

Keterangan :

P1 =  Pasar

P2 =  Perusahaan

P3 =  Persaingan dan aspek eksternal

P4 =  Perubahan-perubahan sendiri
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MANAJEMEN STRATEGI

 Dalam melakukan kegiatan Administrasi Bisnis,

fungsi pertama adalah melakukan Perencanaan.

 Perencanaan dari sisi tingkat manajemen terbagi

dua, yaitu :

1) Perencanaan Strategis

2) Perencanaan fungsional/ operasional

 Perencanaan Strategis sebaiknya mengacu pada

model Manajemen Strategis.
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STRATEGI

DEFINISI STRATEGI : Suatu proses penentuan
rencana para pemimpin perusahaan yang berfokus pada
tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan
suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut
dapat dicapai (dimulai dari apa yang dapat terjadi, dan
bukan dimulai dari apa yang terjadi).

KLASIFIKASI STRATEGI : 

1. Strategi generik

2. Strategi Utama

3. Strategi Fungsional

STRATEGI GENERIK :

1. Pertumbuhan

2. Stabilitas

3. Penciutan
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STRATEGI PASAR

 TIGA KEGIATAN :

1. Penentuan Segmen dan target pasar, serta posisi  produk pada 
pasarnya.

2. Mengkaji hal utama dari konsumen potensial.

3. Menentukan Strategi, Kebijakan, dan Program Pemasaran

 SEGMENTASI PASAR :

1. Aspek Geografis

2. Aspek Demografis

3. Aspek Psikografis

4. Aspek Perilaku

 PENENTUAN SEGEMENTASI PASAR HARUS DAPAT 
DIUKUR, DAPAT TERJANGAKU, BESARNYA SEGMEN, 
DAPAT DILAKSANAKAN



13

PENETAPAN DAN POSISI PASAR

TIGA FAKTOR PENETAPAN PASAR :

• 1. Ukuran dan Pertumbuhan Segmen

• 2. Kemenarikan Struktural Segmen

• 3. Sasaran dan Sumber Daya Perusahaan

PENENTUAN POSISI PASAR :

• 1. Mengidentifikasikan Keunggulan Kompetitif

• 2. Memilih Keunggulan Kompetitif

• 3. Mewujudkan dan mengkomunikasikan Posisi
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PENGEMBANGAN USAHA DAPAT 

BERUPA

• Pengembangan atau perluasan usaha 

yang sudah ada, atau

• Mendirikan atau mengadakan usaha 

baru (pembukaan unit usaha baru)
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DASAR PENGEMBANGAN KOPERASI

• Pentingnya upaya pengembangan koperasi adalah
kenyataan akan keberhasilan koperasi yang sampai saat ini
masih belum menggemberikan secara makro.

• Beberapa ciri kelemahan usaha masih belum
menggembirakan koperasi pada umumnya, antara lain;
tercermin dari tingkat kesadaran anggota terhadap koperasi
yang masih rendah. Ini menyebabkan kurangnya rasa
kepemilikan anggota terhadap organisasi koperasi dan
usaha koperasi.

• Pemilihan bidang usaha di dalam suatu koperasi dilandasi
oleh kebutuhan nyata bersama yang dirasakan oleh anggota
koperasi.
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• Konsumen utama dari usaha koperasi konsumsi tidak lain

adalah anggota koperasi itu sendiri.

• Koperasi produsen, selain anggota menjadi konsumen di

dalam hal memenuhi kebutuhan faktor input, kesatuan

anggota di dalam hal memenuhi standarisasi mutu,

perbaikan harga dan penciptaan pasar.

• Adanya kelemahan dari rendahnya kemampuan

manajemen di dalam pengembangan koperasi, akibat dari

rendahnya kualitas sumber daya manusia.

• Kurangnya akses koperasi terhadap sumber modal, di

mana sedikit koperasi yang mempunyai hubungan

harmonis dengan pihak lembaga keuangan baik bank

maupun non bank dalam meraih sumber modal.
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KERANGKA STRATEGIS KARAKTERISTIK 

PENGEMBANGAN KOPERASI

1) TUJUAN, ARAH, DAN STRATEGI 

PENGEMBANGAN KOPERASI

2) DILAKUKAN SECARA SADAR DAN 

TERENCANA

3) ADANYA KERANGKA EVALUASI UNTUK 

MENILAI KEBERHASILAN 

PENGEMBANGANNYA
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EVALUASI DIRI KOPERASI

• Dengan melakukan evaluasi dapat diukur tingkat
pencapaian tujuan pengembangan koperasi dan juga dapat
diukur tingkat kemajuan program pengembangan yang
sedang dilaksanakan.

• Melalui evaluasi dapat kekurangansempurnaan dari program
pengembangan koperasi dan berdasarkan kekurangan
tersebut dapat dilakukan langkah-langkah penyempurnaan-
penyempurnaan yang diperlukan.

• Jadi evaluasi terhadap koperasi ditujukan untuk (1)
mengetahui tingkat kemajuan koperasi dan permasalahan
yang dihadapi, (2) menganalisis faktor-faktor kekuatan dan
kelemahan koperasi, (3) merumuskan upaya perbaikan
kinerja koperasi.
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UNSUR-UNSUR PENTING DALAM 

EVALUASI

• Memiliki data dan informasi yang handal dan absah, data
dan informasi yang akurat memberi arti yang sangat
penting terhadap ketepatan pengambilan keputusan untuk
perbaikan kinerja koperasi.

• Analisis data; data dan informasi yang diperoleh diolah
dan dianalisis dengan prosedur yang sesuai.

• Diskusi-diskusi intensif diantara pengurus dan pengelola
koperasi. Data dan informasi penting juga dapat
dikumpulkan melalui berbagai forum pertemuan rutin antar
pengelola koperasi.

• Mengundang pihak ahli dalam mengevaluasi. Evaluasi
dapat dilakukan secara internal tetapi baik pula jika
dilakukan secara eksternal.
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KOPERASI MASA DEPAN

• Koperasi Indonesia masa depan adalah sebuah bentuk
koperasi yang mencirikan isi dari Pasal 33 UUD 1945, di
mana koperasi akan menjadi sokoguru perekonomian
Indonesia.

• Koperasi adalah wadah berlangsungnya kegiatan
perekonomian yang dijalankan secara bersama-sama oleh
masyarakat, memproduksi, memasarkan dan
mengkonsumsi jasa dan produk koperasi.

• Jadi Koperasi masa depan adalah koperasi yang tangguh,
yang mampu beroperasi (1) secara dinamis, (2) mandiri, (3)
mampu menghadapi tantangan luar, (4) memiliki daya
saing kuat, (5) sebagai salah satu sumber pertumbuhan
dan pemerataan pendapatan yang semua didukung oleh
manajemen modern dan dinamis.
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DIMENSI PENGEMBANGAN KOPERASI

• DIMENSI WAKTU (JANGKA PENDEK, MENENGAH, DAN
PANJANG)

• DIMENSI RUANG (PERKOTAAN-PEDESAAN, DAN
PASAR GLOBAL)

• DIMENSI PROSES (OPTIMALISASI SUMBERDAYA
TERMASUK SUMBERDAYA MANUSIA DAN
TEKNOLOGI)

• DIMENSI HASIL (JUMLAH ANGGOTA AKTIF, MANFAAT
PELAYANAN, PERKEMBANGAN USAHA,
PERMODALAN, SEGMEN PASAR),

• DIMENSI OUTCOME (KESEJAHTERAAN ANGGOTA,
PEMBANGUNAN LINGKUNGAN DAN PEMERATAAN
PENDAPATAN)
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TUJUAN DAN FUNGSI KOPERASI

Tujuan Koperasi :

• Koperasi Produsen, anggotanya pengusaha, maka tujuan
kopeasinya adalah menyelenggarakan pelayanan- pelayanan
yang menunjang usaha atau laba usaha anggotanya.

• Koperasi Konsumen, para anggotanya merupakan rumah
tangga konsumsi, tujuan koperasinya adalah meningkatkan
daya beli bagi anggota, artinya pendapatan riilnya meningkat.

• Koperasi Simpan Pinjam, anggotanya adalah para nasabah
koperasi, tujuannya adalah meningkatkan manfaat finansial
bagi anggotanya.
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Fungsi Koperasi

• Koperasi Produsen ; pengadaan input, fasilitas proses 

produksi, pemasaran produk, jasa keuangan, dan 

minimalisasi risiko usaha.

• Koperasi Konsumen ;pembelian barang/jasa dari pasar 

dalam skala besar dengan harga yang lebih murah, dapat 

memproduksi barang/jasa sesuai kebutuhan anggota dan 

layak, pelayanan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan 

anggota membeli barang di pasar.

• Koperasi Simpan Pinjam ; manfaat-manfaat dalam 

perbedaan tingkat bunga/jasa, biaya, persyaratan 

administrasi, kecepatan pelayanan.
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MANAJEMEN BISNIS KOPERASI

PERUSAHAAN

KOPERASI

KEGIATAN

PROSES

PERUSAHAAN

KOPERASI

Pemasaran

Produksi

Pembelanjaan

Personalia/SDM

Administrasi

Akuntansi

FUNGSI

MANAJEMEN

Perencanaan

Pengorganisasian

Pengarahan

Pengkoordinasian

Pengawasan

Tujuan :

Promosi

Anggota

Gambar. Hubungan Terpadu antara Fungsi Manajemen, 

Proses, dan Tujuan Perusahaan Koperasi

STRATEGI
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Perencanaan ; menentukan kegiatan apa yang harus
dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.

Pengorganisasian ; adanya satuan-satuan dan hubungan
kerja yang harus dilakukan SDM dan tergambar dalam
bentuk sruktur organisasi.

Pengarahan ; upaya untuk menggerakkan SDM dalam
mencapai sasaran dan tujuan perusahaan.

Pengkoordinasian ; usaha mengarahkan kegiatan seluruh
aktivitas perusahaan secara optimal untuk mencapai tujuan.

Pengawasan ; mengevaluasi dan mengendalikan hasil kerja,
apabila diperlukan melakukan tindakan-tindakan korektif agar
hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang sudah
diteapkan.
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Pemasaran ; keseluruhan aktivitas perdagangan yang
meliputi penjualan, pembelian, pergudangan, atau
penyimpanan, dan promosi.

Produksi/Operasi ; melakukan aktivitas perusahaan yang
berkaitan dengan input, proses dan output baik berupa
barang/jasa.

Pembelanjaan ; semua aktivitas perusahaan untuk mencari
atau memperoleh dana yang dibutuhkan dan
menggunakannya secara efisien.

Personalia/SDM ;suatu proses aktivitas pengadaan,
pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian,
pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja

Administrasi Akuntansi ; sistem pelaporan administrasi
yang berkaitan dengan neraca, laba rugi, anggaran, ikhtisar-
ikhtisar biaya atau Cash Flow, rasio keuangan.
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FAKTOR INTERNAL

FAKTOR EKSTERNAL

KEKUATAN KELAMAHAN

PELUANG

ANCAMAN/HAMBATAN

MATRIKS ANALISIS SWOT
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Pemasaran Produksi/Operasi Pembelanjaan Personalia

Perencanaan

Pengorganisasian

Pengarahan

Pengkoordinasian

Pengawasan

Administrasi

Akuntansi

MATRIKS FUNGSI MANAJEMEN DAN 

OPERASIONAL PERUSAHAAN KOPERASI


