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BAB I 
 

FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN BISNIS  



Peluang bisnis selalu menjanjikan. Apalagi sekarang 

 

teknologi semakin canggih. Dunia perbisnisan begitu 

dipermudah dengan kehadirannya. Sekarang bisnis modal 

sedikit, tetapi mampu mendapatkan keuntungan yang besar 

bisa dilakukan. Buktinya, sekarang binis-bisnis online sangat 

digemari dan menjadi prioritas untuk para pemula bisnis. 

Kemudian fenomena batu akik, yang menjadi booming karena 

banyaknya permintaan. Semua berebut menjalankan bisnis 

batu akik. Hal tersebut yang kemudian menjadi faktor batu 

akik kehilangan sedikit keunikannya. Jelas harga batu akik 

pun semakin menurun. Tetapi karena dimanjakan dengan 

mindset mengenai bisnis  itu mudah, tidak sedikit korban yang 

harus gigit jari dengan bisnis tersebut. Nah, di bawah ini 

terdapat beberapa point mengenai faktor-faktor yang 
 
membuat bisnis Anda belum berhasil. 

 

 

1. Tidak Ahli 
 

Hal pertama yang harus Anda pertanyakan, saat bisnis 

yang dikelola selalu gagal adalah apakah bisnis tersebut 

sudah sesuai dengan passion Anda? Kalau jawabannya ti-

dak sesuai dengan passion yang dimiliki, itulah penyebab 

dasar dari kegagalan bisnis. Kenapa harus menjalankan 

bisnis sesuai dengan passion? Karena dengan Anda me-

nyukai bisnis yang dijalankan, berarti Anda masih me-

ngerjakan apa yang menjadi keahlian Anda. Hal tersebut 

jelas akan lebih mempermudah untuk menjalankan proses 

selanjutnya. 
 
 

 
2 Cara Ampuh Bangkit dari Bangkrut 



Sebaliknya ketika bisnis yang dijalankan tidak sesuai 

dengan passion, berarti Anda bukan ahlinya dalam bisnis 

tersebut. Otomatis, untuk proses selanjutnya Anda akan 

kerepotan dengan siklus bisnis yang dijalankan karena 

Anda dituntut untuk menebak semua kondisi yang akan 

terjadi dalam bisnis itu. Mungkin seperti kata pepatah, 

“Tak kenal maka tak sayang”. Nah, Anda harus kenal ter-

lebih dahulu dengan bisnisnya. Pelajari berbagai alur yang 

akan Anda hadapi, saat memutuskan untuk menjalankan 

bisnis tersebut. Setelah semua ilmunya dikantongi, baru-

lah Anda memutuskan untuk sayang dengan bisnisnya, 

dengan cara menjalankan bisnis tersebut. 
 

Dunia bisnis itu tidak pernah mengenal kata coba-coba 

karena sekali gagal, modal melayang. Kebanyakan orang 

bilang bahwa, “Akan tiba saatnya, kesuksesan itu akan 

datang. Jadi, teruslah untuk menjalankan prosesnya” atau 

kebanyakan orang bilang bahwa “Yah, itu cobaan untuk 

bisnis agar lebih maju.” Perkataan-perkataan seperti itu-

lah yang terkadang membuat para pebisnis malas untuk 

introspeksi. Semuanya dianggap cobaan untuk menuju 

kesuksesan. 
 

Baik, anggaplah semua kegagalan itu adalah cobaan untuk 

meraih kesuksesan yang diinginkan. Tetapi, apa tidak 

capek Anda mengulangi proses untuk sesuatu yang tidak 

disukai? itu sama saja dengan Anda membuang–buang 

uang dan tenaga. Bukannya lebih baik, kalau membuang 
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waktu dan tenaga untuk bisnis yang kita sukai? Saya 

analogikan dengan pacaran. Anda akan lebih suka meng-

gunakan waktu dan uang untuk orang yang jelas akan 

menerima Anda sebagai suami atau lebih suka menggu-

nakan waktu dan uang yang Anda miliki untuk orang yang 

belum jelas menerima Anda? Pertanyaan ini, harus bin 

wajib Anda jawab. Jawaban tersebutlah yang akan 

menentukan kebahagian Anda untuk proses selanjutnya. 
 

J.K. Rowling, penulis novel best seller yang begitu me-

mukau dunia dengan karangannya mengenai si bocah laki-

laki berkaca mata, yang sudah harus ditakdirkan melawan 

Voldemort. Siapa yang tidak tahu dengan novel Harry 

Potter. Apakah J.K. Rowling dengan novelnya itu 

langsung mencapai kesuksesan? Tidak, Rowling dan 

novel tersebut ditolak hampir dua belas kali oleh 

penerbitan dengan berbagai macam alasan. 
 

Tapi, Rowling terus mencoba dan memperbaiki kesalah-

annya. Hingga akhirnya, sebuah penerbitan kecil mau 

menerima novel tersebut, dan booming-lah sampai seka-

rang. Kenapa Rowling begitu kekeh untuk mengajukan 

novel tersebut? Karena dia percaya novelnya bagus. Novel 

tersebut layak terbit, dan dibaca banyak orang. Selain 

yakin, faktor lainnya adalah J.K. Rowling sudah menyukai 

dunia menulis sejak kecil. 
 

Kemudian siapa yang tidak kenal dengan saudagar Abu 

Bakar As-Sidiq Rodhiallahuanhu? Salah satu sahabat 
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Rasulullah yang bernama lengkap Abdullah Abi Quhafah 

At-Tamimi, beliau saudagar yang begitu terkenal dengan 

kemuliaan akhlaknya, tidak heran kalau semua orang 

mencintai beliau. Abu Bakar perniagaannya melampaui 

negeri-negeri Jiran. Apakah hal tersebut didapat Abu 

Bakar dengan mudah? Tentu tidak, terus kenapa beliau 

terus mencoba dan berhasil menjadi kaya raya, bahkan 

menopang biaya jihad Rasulullah? Ya, Anda benar, Abu 

bakar merasa bahwa berdagang adalah keahliannya dari 

kecil. 
 

Dari dua sosok di atas, bisa diambil benang merah bahwa 

sesuatu yang dikerjakan karena suka, itu akan jauh lebih 

mudah dalam mewujudkan kesuksesannya. Kenapa bisa 

seperti itu? Cobalah, kembali tengok J.K. Rowling yang 

begitu percaya dengan novelnya akan terbit dan harus 

diterbitkan. Faktornya cuma Rowling memercayai akan 

apa yang dia sukai. Dia percaya dengan keahliannya. Dan 

dua belas penolakan itu hanya cobaan yang nantinya akan 

berhenti dengan sendirinya. 
 

Hal tersebut tidak akan pernah terjadi kalau Rowling tidak 

yakin dengan novelnya. Novel itu tidak akan per-nah 

terbit, kalau dia tidak meyakini keahliannya. Harry Potter, 

si anak laki-laki yang bertahan hidup tidak akan pernah 

lahir kalau Rowling tidak memiliki gairah akan dunia 

menulis sejak kecil. Tetapi cerita buruk itu tidak terwujud 

karena Rowling memercayai apa yang menjadi 

keahliannya. 
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Sebenarnya masih banyak lagi sosok-sosok tangguh yang 

berani mempertaruhkan uang, waktu, dan tenaganya untuk 

memperjuangkan apa yang mereka sukai. Mereka sangat 

paham dengan keahlian yang dimiliki. Mereka tidak 

mengejar apa yang masih “naik daun”. Tetapi, mereka 

lebih mempertanyakan apa sebenarnya keahlian yang 

dimiliki? Apa yang disukai dan bagaimana cara 

mewujudkannya? Jadi, intinya cobaan itu hadir untuk 

bisnis yang memang sudah sesuai dengan Anda. Tetapi, 

kalau bisnis tersebut belum sesuai dengan Anda, mungkin 

Tuhan ingin memberitahukan bahwa Anda harus kembali 

mempertanyakan, apa sebenarnya keahlian Anda? 
 

Dunia bisnis ada karena adanya produsen dan konsumen. 

Dua elemen tersebut jelas saling berkaitan. Hal tersebut 

yang kemudian membuat keduanya tidak boleh egois. 

Produsen tidak boleh hanya memikirkan bagaimana cara 

mendapatkan keuntungan yang banyak. Produsen atau 

pebisnis tidak boleh asal jual produk, kemudian didistri-

busikan, sudah selesai. Tidak, bukan seperti itu. Tugas 

produsen lebih dalam dan lebih luas dari itu. 
 

Seorang pebisnis dituntut untuk mampu memperkirakan 

konsumen seperti apa yang akan menjadi targetnya. 

Produk yang bagaimana mereka inginkan. Komunikasi 

bisnis seperti apa yang sesuai dengan mereka. Media apa 

yang harusnya digunakan untuk mencapai mereka. Dan 

masih banyak lagi detail bisnis yang harus diketahui oleh 
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seorang pebisnis. Karena itu semua adalah kuncinya untuk 

menuju goal yang Anda inginkan. Semua detail di atas 

akan terasa sangat menyulitkan ketika Anda tidak ahli 

dalam bisnis tersebut. Semua itu harus dipelajari dari nol, 

dengan posisi Anda sama sekali tidak menyukai dan tidak 

tertarik dengan bisnis tersebut. Ingat, sesuatu yang 

dipaksakan akan sulit berakhir dengan bahagia. 
 

Sekarang ambilah contoh, Anda sama sekali tidak menge-

tahui mengenai detail bisnis tersebut. Tetapi, Anda sangat 

menyukai bisnisnya dan merasa nyaman dengan bisnis 

tersebut. Otomatis, ceritanya akan berbeda. Anda tidak 

akan merasa kesulitan, melainkan malah tertantang dan 

bergairah untuk menaklukkannya. Kenapa seperti itu? 

Karena sebenarnya Anda sudah mengetahui mengenai se-

mua detail itu, hanya saja Anda belum mempraktikkannya 

dengan tepat dan benar. 
 

Buat Anda yang masih ngotot mempertahankan bisnis 

yang tidak Anda kuasai, ataupun masih kukuh memper-

tahankan bisnis yang bukan keahlian Anda. Mending 

sekarang, duduk dengan nyaman. Narik napas, dan 

hembuskan perlahan. Kalau sudah merasa enak dengan 

tempat duduknya, lanjutkanlah membaca. Tersenyum 

sedikit karena itu akan lebih baik untuk otot wajah Anda. 
 

Seorang teman pasti sering menceritakan banyak hal me-

ngenai kesuksesannya dalam menjalankan bisnis. Mereka 

berbicara dengan penuh antusias mengenai bisnisnya. 
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Menyebutkan prestasi yang sudah mampu diraih dengan 

bisnis tersebut, dan masih banyak lagi cerita menarik yang 

membuat Anda langsung terpikat untuk mencoba bisnis 

yang sama. Apakah hal tersebut boleh? Tentu, dan jelas 

boleh. Percayalah, tidak akan ada yang melarang Anda 

melakukan apa yang menurut Anda benar. Apalagi 

keputusan tersebut mengenai masa depan Anda, jelas 

Andalah yang jauh lebih tahu dan paham benar akan 

jawabannya. 
 

Satu hal yang perlu dicatat dan ditempelkan di dinding 

kamar adalah bisnis bukan ranah yang asal ikut-ikutan, 

semua akan mudah untuk dilewati. Bisnis bukan wahana 

bermain yang sekali coba langsung merasakan kese-

nangan. Bukan seperti itu dan tidak bisa seperti itu. Dunia 

bisnis layaknya calon istri yang harus dimengerti dan 

dipahami. Sekali Anda suka dan yakin dengan dia, Anda 

akan langsung diuji dengan hal–hal yang berkaitan 

dengannya. 
 

Misal, Anda akan dibawa menuju penentuan produk yang 

sesuai dengan keinginan pasar. Kemudian akan berlanjut 

menuju cara melakukan positioning produk agar terjang-

kau oleh konsumen. Cara promosi yang sesuai untuk 

target konsumen yang sudah dituju, cara komunikasi yang 

tepat untuk memersuasi konsumen. Tidak sampai di situ, 

Anda diajak berkenalan dengan marketing mix (bauran 

pemasaran). Kotler (1997) menyatakan bahwa 
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bauran pemasaran (marketing mix) ialah seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai 

tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran. 
 

Dalam tahapan ini, Anda akan diajak mengenal empat 

elemen dasar mengenai bauran pemasaran yang meng-acu 

kepada klasifikasi McCarthy yang begitu terkenal. Inilah 

4P: 
 

a. Produk 
 

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan untuk 

memuaskan keinginan konsumen. Mulai dari barang 

fisik, jasa, organisasi, dan gagasan. Produk menuntut 

Anda untuk membuat brand (merek), kemudian kuali-

tas yang bagus, pemasaran yang menarik, desain yang 

cantik, dan hal lainnya mengenai barang dagangan 

harus diperhatikan. 
 
b. Price (harga) 
 

Harga berkenaan dengan penginformasian harga pena-

waran kepada konsumen yang telah ditargetkan, yang 

bisa dilakukan dengan cara periklanan, penjualan 

secara personal, aktivitas promosi melalui penjual, 

atau melalui barang dagangan di toko dan kemasan. 

Kenapa price perlu diperhatikan? Karena price mem-

beri kontribusi dalam mempersepsi produk pada 

proses keputusan pembelian. 
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c. Promotion 
 

Promosi adalah usaha yang dilakukan produsen atau 

perusahaan dalam mengenalkan produknya. Tahapan 

ini akan lebih dalam lagi karena berhubungan lang-

sung dengan pemasaran langsung, periklanan, pro-

mosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Hubungan 

masyarakat berarti mengharuskan perusahaan mampu 

memahami apa yang diinginkan khalayaknya. 
 

d. Place (tempat) 
 

Tempat di sini dimaksudkan agar perusahaan memiliki 

tempat penyedian produk. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan untuk elemen ini adalah: (1) bertin-dak 

sebagai penghubung dengan penanggung jawab dalam 

saluran, hal tersebut untuk mempermudah 

mengomunikasikan barang yang masih tersedia; (2) 

menyadari kebutuhan–kebutuhan anggota saluran; 
 

(3) menyediakan semua komunikasi yang dibutuhkan 

oleh saluran; dan (4) memahami dan bertindak sesuai 

dengan strategi komunikasi. 
 

Empat elemen penunjang pemasaran itulah yang akan 

membuat bisnis bertahan. Sampai di sini, Anda pasti 

setuju bahwa semuanya akan sulit untuk dijalankan ke-

tika tidak didasari dengan keahlian. Tetapi tidak perlu 

khawatir karena ketika passion Anda ada di bisnis ter-

sebut, Anda masih memiliki banyak kesempatan untuk 

mempelajarinya. 
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Seperti yang dilakukan Rasulullah sesampainya di 

Madinah. Beliau langsung melakukan beberapa kegiatan 

untuk mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum 

Anshor. Luar biasanya, salah satu bidang yang dipilih 

beliau untuk mempersaudarakan kedua kaum tersebut 

adalah bidang ekonomi. Rasulullah menyarankan kaum 

Muhajirin, yang berasal dari Mekkah untuk mengajarkan 

keahliannya dalam bidang berdagang kepada kaum 

Anshor (penduduk asli Madinah), yang notabenenya ahli 

dalam bidang pertanian. Sebaliknya, kaum Anshor 

mengajarkan keahlian mereka dalam bidang pertanian 

kepada kaum Muhajirin. Sungguh sebuah ide cemerlang, 

bukan hanya kedua kaum mampu bersahabat dalam waktu 

singkat, tapi mampu membuat perekonomian Madinah 

bertumbuh semakin pesat. 
 

Hal menarik yang perlu digarisbawahi dari contoh di atas 

adalah Rasulullah manusia yang dilahirkan dengan 

berbagai kemuliaannya, manusia yang lahir dengan ke-

sederhanaannya pun menyarankan umatnya untuk hidup 

sejahtera dengan berbisnis. Beliau menghendaki umatnya 

hidup layak dan mampu berada di garis terdepan untuk 

menolong orang lain yang membutuhkan. 
 

Beliau pernah bersabda, “Tangan yang di atas itu lebih baik 

daripada tangan di bawah.” Sabda indah itu diriwa-yatkan 

oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim. Dalam sabda 

tersebut, Rasulullah ingin mengatakan bahwa orang yang 
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memberi itu jauh lebih baik daripada orang yang meminta. 

Orang yang memberi, jelas mereka yang mampu secara 

ekonomi. Sedang yang meminta, tentunya mereka yang 

tidak mampu secara finansial. Bukankah berada di posisi 

membantu itu lebih menyenangkan, daripada berada di 

posisi yang dibantu? 
 

Apakah Rasulullah berbisnis? Ya, beliau adalah pebisnis 

terhebat di muka bumi. Karier berdagang mulai beliau 

jalani sejak usia 12 tahun. Wilayah perdagangannya 

begitu luas. Dia terkenal jujur dalam menjalankan bis-

nisnya. Produk yang rusak beliau katakan rusak. Hal 

tersebut yang kemudian membuat Rasulullah memiliki 

banyak pelanggan. Sampai suatu saat, seorang saudagar 

wanita yang bernama Siti Khodijah menitipkan barang 

untuk dijualkan oleh beliau. Saudagar wanita tersebut 

dibuat tercengang ketika Rasulullah memberikan uang 

dagangannya. Uang tersebut masih utuh, tanpa sedikit pun 

dikurangi oleh beliau. Hal tersebut yang kemudian 

membuat Siti Khodijah jatuh hati dengan beliau, dan 

melanjutkan bisnisnya berdua setelah menikah. 
 

Lihatlah, beliau sudah menjalani bisnisnya sejak usia 

semuda itu. Hal tersebut membuktikan bahwa beliau 

menyukainya, dan dagang adalah keahlian beliau. Tidak 

sampai di situ, beliau mengajarkan bahwa bisnis tidak 

hanya mengejar banyak keuntungan. Tetapi lebih pada 

meraih berkah dari-Nya. Bisnis bukan hanya sekadar 
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kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli. Tetapi 

hubungan saling percaya, itu kenapa Rasulullah selalu 

berkata jujur mengenai barang dagangannya. Kalau dire-

nungkan lebih dalam, Nabi Muhammad memberi 

pelajaran dahsyat mengenai berbagai elemen yang sudah 

dibahas dari awal. 

 
 

2. Tidak Konsisten dalam Bisnis 
 

Hal kedua yang juga menjadi faktor dalam kegagalan 

bisnis adalah karena sikap tidak konsisten. Bahasa is-

lamnya tidak istiqomah, tidak ajek/tetap. Kalau anak 

zaman sekarang bilang labil, mudah berpindah dari satu 

keputusan menuju keputusan lain. Tidak konsisten dalam 

bisnis, tentu dikarenakan banyak hal. Salah satunya tidak 

merasa nyaman dengan bisnisnya. Tidak kunjung sukses, 

merasa ingin mencoba bisnis lain yang dijalankan orang, 

dan alasan lain yang sering diucapkan untuk mendukung 

sikap dalam mengubah keputusannya dalam berbisnis. 
 

Tidak konsisten biasanya dilandasi karena tidak menyukai 

bisnis yang dijalani. Sesuatu yang tidak didasari dengan rasa 

senang, otomatis akan mudah untuk berpindah. Apakah hal 

tersebut akan berpengaruh? Jelas akan ber-pengaruh. Coba 

sekarang Anda pikirkan, apakah di dunia ini ada orang 

sukses karena mereka tidak konsisten? Kalau jawabannya 

tidak ada, berarti Anda sudah menemukan jawaban dari 

buruknya tidak konsisten dalam berbisnis. 
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Anda mungkin akan tergiur dengan iming-iming teman 

yang sukses dalam bisnisnya. Sedangkan di sisi lain, Anda 

belum mendapatkan apa pun dari bisnis yang dijalankan. 

Lantas Anda langsung menyerah dan memilih pindah 

untuk menjalankan bisnis yang serupa. Kondisinya Anda 

masih sangat baru dengan bisnis tersebut. Apakah Anda 

ahli dalam bidang tersebut? Tentunya tidak karena faktor 

Anda mengubah bisnis bukan merasa tidak sesuai dengan 

bisnis yang sudah dijalankan, tetapi karena Anda ingin 

sukses lebih cepat. 
 

Sukses, itulah kata yang sangat memotivasi seseorang 

dalam melakukan sesuatu. Seseorang bahkan berani me-

ninggalkan bisnis yang sesuai dengan keahlinya untuk 

mendapatkan kata tersebut. Anda mungkin akan men-- 

judge bahwa bisnis yang tidak kunjung sukses adalah 

bisnis yang tidak sesuai dengan bidang Anda. Nah, kalau 

Anda sudah memiliki mindset seperti itu, tinggal tunggu 

waktunya Anda akan memilih meninggalkan bisnis yang 

sudah Anda jalani sejak lama. Padahal tidak ada yang 

tahu, mungkin Anda hanya perlu satu langkah lagi untuk 

sukses di bisnis tersebut. 
 

Ciri bisnis yang mencerminkan keahlian Anda ialah ketika 

Anda menjalankan bisnis tersebut dengan nyaman dan 

selalu bersemangat. Anda bahkan tidak merasa masih 

berbisnis untuk mendapatkan banyak uang, Anda hanya 

merasa masih bermain tetapi dibayar. Bukankah bisnis 
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seperti itu yang diinginkan semua orang? Lantas, kenapa 

berhenti? Lantas kenapa beralih kepada bisinis yang selalu 

penuh dengan hiruk pikuk yang tidak membuat Anda 

nyaman? Apakah jawaban dari pertanyaan tersebut adalah 

karena bisnis yang Anda sukai tidak kunjung sukses? 
 

Ingatkah Anda dengan Thomas Alva Edison? Salah satu 

tokoh yang begitu berpengaruh di dunia. Beberapa pe-

nemuannya membangkitkan dunia perindustrian. Tetapi 

apakah semua kepopulerannya tersebut begitu saja ia 

dapatkan? Tidak, semasa kecil dia bahkan sempat ditolak 

di beberapa sekolah formal. Sampai akhirnya, sang Ibu 

yang begitu telaten mengajarinya. 
 

Alva memulai semua eksperimennya sejak kecil. Tidak 

sedikit eksperimennya yang ditolak. Tetapi Alva konsisten 

dengan apa yang diyakininya. Dia terus melakukan per-

baikan. Sampai pada titiknya eksperimen tersebut diakui. 

Muncullah bola lampu, dan lainnya yang begitu berguna 

untuk kehidupan selanjutnya. 
 

Selanjutnya keteguhan Sayyidina Umar bin Khottob. 

Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang begitu 

terkenal dengan sikapnya yang pemberani dan kaya raya. 

Tidak heran kalau kemudian beliau selalu tampil di ba-

risan pertama untuk mendukung dana yang dibutuhkan 

dakwah Rasulullah. Beliau begitu memahami pentingnya 

perekonomian. Hal yang pertama yang beliau lakukan 

untuk daerah taklukannya ialah membangun pasar dan 
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masjid-masjid. Tidak heran kalau kemudian beliau me-

ninggalkan banyak harta setelah sepeninggalnya. 
 

Bukan berarti Sayyidina Umar begitu menggilai hartanya. 

Bukan berarti beliau hidup dengan bergelimpang harta. 

Sama sekali tidak. Beliau khalifah yang begitu sederhana, 

sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad SWA. Semua ke-

kayaannya hanya untuk menunjang dakwah Islam dan 

menegakkan kuasa-Nya. Tidak heran kalau kemudian 

Sayyidina Umar begitu dermawan. 
 

Nasihat beliau, “Cukupilah dirimu, niscaya akan terpe-

lihara agamamu dan akan lebih mulia dirimu.” Selain 

nasihat tersebut, nasihat yang tidak kalah penting adalah 

ketika beliau berkata, “Berdagang itu adalah sepertiga dari 

harta.” Subhanaallah, nasihat begitu indah untuk Anda 

yang konsisten dengan bisnisnya. 
 

Anda bukannya tidak sukses, tetapi belum sukses. Bisnis 

itu ibarat listrik. Jadi, kalau Anda menginginkan listrik 

tersebut menyala maka hal yang harus dilakukan adalah 

mengalirinya dengan arus positif dan negatif. Begitu pun 

dengan bisnis, Anda juga membutuhkan arus ne-gatif 

untuk membuat bisnis tersebut semakin menyala terang. 

Arus negatif itu bisa saja kegagalan, kerugian, dan 

lainnya. Apa pun bisnisnya, pasti akan menemukan titik 

kesulitan. 
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Anda boleh bersedih ketika berada di posisi tersebut, 

tetapi jangan terlalu lama. Kembali bangkit dan segera 

perbaiki yang salah. Kembali bersemangat dan yakini 

keahlian Anda dalam bidang tersebut. Tidak kunjung 

sukses bukan sebuah alasan yang masuk akal ketika Anda 

memilih untuk mengubah bisnis yang sudah Anda jalani. 

Pikirkan kembali semuanya dan jangan sampai Anda me-

nyesal dengan keputusan yang terlanjur dibuat. 
 

Anda bisa bayangkan ketika Alva Edison tidak konsisten 

dengan eksperimennya membuat bola lampu? Bisa Anda 

bayangkan apa yang akan terjadi kalau dulu Thomas Alva 

Edison sakit hati ketika eksperimennya ditolak? Nah, 

kalau semua itu membuat Alva menyerah dengan berbagai 

eksperimennya, sekarang kita masih hidup dalam 

kegelapan. Bisa Anda bayangkan apa yang akan terjadi 

dengan umat Islam ketika Sayyidina Umar tidak memberi 

nasihat kepada para sahabat untuk terus bekerja keras dan 

membangun perekonomian? Mungkin, dalam berbagai 

peperangan umat islam akan kalah. 

 

Bisnis bisa dikatakan perang mental. Dunia ini menya-

jikan begitu banyak tantangan yang harus ditaklukkan. 

Kompetitor siap menantang kapan pun. Modal bisa habis 

sewaktu-waktu, produk tidak sesuai dengan keinginan 

pasar, mengalami kerugian, dan masalah lain yang terka-

dang membuat Anda lelah untuk bertahan. Tetapi yang 
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harus Anda ingat ialah semua tantangan itu memiliki 

strateginya. Pelajari strateginya dan lakukan dengan baik. 
 

Sikap konsisten pun memberi manfaat kepada Anda untuk 

memahami semua alur bisnis yang akan Anda temukan. 

Anda akan belajar banyak mengenai hal tersebut dan hal 

tersebut sangat baik untuk perkembangan bisnis. Sampai 

di sini, Anda tidak boleh memiliki pemikiran bahwa 

mencoba hal baru itu tidak boleh. BOLEH, bahkan 

dipersilakan karena itu akan menambah value untuk 

produk Anda. Yang tidak boleh adalah Anda gampang 

berpindah dari satu bisnis ke bisnis lain tanpa mengetahui 

mengenai bisnis tersebut secara mendalam. Itulah yang 

dinamakan labil. 

 

“Allah tidak akan mengubah nasib seorang hamba, selama 

hamba tersebut tidak berusaha mengubahnya.” Bukankah 

hadis tersebut begitu cantik? Nabi Muhammad ingin 

mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja keras karena 

di saat bersamaan Allah akan menolong Anda menemu-

kan kesuksesan. Untuk menjadi luar biasa, Anda akan 

dipertemukan banyak latihan. Yakinilah latihan tersebut 

akan membuat Anda lebih baik. Nikmati semua 

prosesnya, tersenyumlah menghadapi setiap kompetitor 

dan lakukan yang terbaik. 
 

Layaknya seorang penulis, dia hanya menulis apa yang 

ingin diceritakan. Dia tidak memikirkan hasil akhirnya 

akan jadi cerpen ataupun novel. Yah, dia hanya menulis, 
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dan terus menulis. Sampai akhirnya, semua karya akan 

tercipta. Nah, jadilah pebisnis seperti itu. Pebisnis yang 

terus membuka lapaknya, apa pun yang terjadi. Pebisnis 

yang tidak memusingkan laba ataupun rugi. Sampai pada 

akhirnya, Anda akan berdiri tegak penuh bangga karena 

konsistensi yang Anda lakukan terhadap apa yang diya-

kini dan ditekuni. 
 

Ada saatnya seorang penulis akan kesulitan untuk mene-

mukan apa yang hendak ditulis. Pikirannya mentok dan 

berhenti. Begitu pun dengan pebisnis, ada kalanya Anda 

akan merasakan kemuakan dengan berbagai tantangan 

bisnis yang terasa tidak pernah berhenti. Beristirahatlah, 

keluar ke tempat yang membuat Anda lebih tenang. 

Duduk dengan nyaman di sana, dan nikmati pemandangan 

yang ada. Sebuah firman yang perlu Anda ingat, saat 

berada dalam kondisi seperti ini adalah QS. Al-Insyirah 

ayat 5–6, yang artinya, “Karena sesungguhnya sesudah 

kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah 

kesulitan itu ada kemudahan.” 
 

Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Dia 

yang berhak menyelesaikan semua yang dihadapi hamba-- 

Nya. Allah menjaga Anda dengan penuh kasih sayangnya. 

Percayalah, Anda tidak akan sendirian. Anda terus berada 

di bawah penggawasannya. Anda hanya perlu berpikiran 

positif mengenai-Nya, dan mengenai keahlian yang Anda 

miliki. Bukankah akan sangat menyenangkan kalau Anda 
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mengikuti aturan-Nya? Hal tersebut yang akan memper-

mudahkan langkah Anda untuk proses selanjutnya. 
 

Tetapi sayangnya, kebanyakan orang terlalu terburu-buru 

memilih tindakan. Sekali merasakan kesulitan, langsung 

putus asa dan berpikiran negatif bahwa dirinya tidak kom-

peten dalam bidang tersebut dan langsung berlari menuju 

hal lain yang sebenarnya bukan kesukaannya. Sampai hal 

tersebut Anda lakukan, berarti Anda memilih untuk 

menyulitkan diri Anda sendiri. Kenapa bisa seperti itu? 
 

Sekarang coba pikirkan, dengan Anda memilih bisnis baru 

berarti Anda dituntut untuk mempelajari hal baru dari 

awal. Tuntutan tersebut yang memerlukan banyak waktu, 

sampai Anda berada di level ahli. Padahal, kalau bisnis 

yang Anda suka dipertahankan, siapa tahu hanya perlu 

sedikit usaha lagi Anda akan mendapatkan kunci yang pas 

untuk bisnis tersebut. Apa pun bentuk bisnisnya, ketika 

Anda sudah memiliki kunci, otomatis akan lebih mudah 

untuk meraih goal yang Anda impikan. 
 

Berpikirlah positif terhadap diri sendiri. Anda mampu 

melewati setiap proses untuk setiap tingkatan dalam bis-

nis tersebut. Syarat untuk mendapatkan laba itu mudah, 

Anda hanya perlu bersemangat setiap harinya. Kompetitor 

bisnis yang Anda miliki banyak? Maka lakukanlah yang 

beda dengan para kompetitor. Buatlah ciri khas yang unik 

dan positif di benak konsumen. Hasil akhirnya berikan 
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saja kepada Allah karena salah satu pilar iman kepada-

Nya adalah menyakini Qodho dan Qodar-Nya. 
 

Anda pasti tahu mengenai peristiwa batu yang cekung 

karena terkena tetesan air terus-menerus. Hal seperti itu 

pun akan Anda dapatkan dari usaha konsisten yang 

diperjuangkan untuk bisnis. Tidak perlu melakukan hal 

yang aneh–aneh untuk menjaga konsistensi tersebut, Anda 

hanya perlu melakukan apa yang perlu dilakukan. 

Khawatir tidak sukses? Hilangkan pikiran tersebut, dan 

ganti dengan energi positif yang Anda miliki. Anda yakin 

bisa maju dengan bisnis tersebut, lanjutkanlah! 
 

Kelak saat Anda sudah berada di tahta kesuksesan, cerita-

kan semua perjuangan tersebut kepada anak cucu Anda. 

Buatlah mereka bangga, sekaligus mengajari mereka akan 

pentingnya sebuah konsistensi dan perjuangan. Anda pasti 

akan berada di kondisi tersebut, yakini hal tersebut. 

Bukankah Anda sepakat bahwa cerita menginspirasi ada-

lah cerita yang penuh dengan perjuangan dan tantangan? 
 

Faktor lain yang harus Anda perhatikan dalam menjaga 

konsistensi adalah mencintai bisnis tersebut dengan baik. 

Bukan berarti saya menyuruh Anda untuk menjadikan 

bisnis lebih penting di atas segalanya. Sama sekali bukan 

begitu, tetapi lebih pada sikap konsistensi tersebut harus 

Anda berikan untuk bisnis yang Anda kuasai. Bisnis yang 

membuat Anda nyaman, dan tidak terkesan memaksa-kan 

diri. Kenapa hal tersebut menjadi penting? Karena 
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melakukan sesuatu yang disuka tidak akan pernah merasa 

jenuh untuk menjadikannya lebih baik. 
 

Tetapi kalau Anda konsisten dengan bisnis yang sama 

sekali tidak Anda kuasai, sama saja Anda menyusahkan 

diri. Badan akan capek, dan hasil tidak akan memuaskan. 

Tidak jarang orang yang berada di kondisi ini akan mudah 

marah, dengan sesuatu yang sebenarnya sepele. Bisnis itu 

banyak dan bisa dipelajari. Maka jadikanlah proses 

mempelajari tersebut untuk menentukan bisnis yang Anda 

kuasai pula. Hidup cuma sekali, buatlah semuanya 

menyenangkan untuk dijalankan. 
 

Dampak yang akan Anda peroleh saat konsisten dalam 

menjalankan bisnis adalah kesuksesan. Setelah Anda 

berada di tahta tersebut, ada satu hal penting yang ti-dak 

boleh Anda lupakan, sebuah hal kecil yang ketika 

terlupakan akan membuat semua proses panjang tersebut 

sia-sia. Hal kecil tersebut adalah bersyukur. Syukur meru-

pakan ucapan terima kasih seorang hamba kepada Allah. 

Sebegitu bahagia Allah menerima ucapan terima kasih 

dari hamba-Nya, sampai Allah berfirman dalam QS. 

Ibrohim: 7 yang artinya: “Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, pasti Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, 

dan jika kamu mengingkarinya (nikmat-Ku) maka 

sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” 
 

Seperti itulah janji-Nya kepada hamba yang beriman. Janji 

Allah tidak akan pernah teringkari. Seperti itulah ilmu 
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langit, hanya Allah yang bisa menghitung dan mengu-

kurnya. Bentuk berterima kasih bukan hanya dengan 

ucapan karena perbuatan pun masuk dalam kategori 

bersyukur. Jagalah hal kecil ini untuk tidak terlupakan 

dari daftar kerjaan. Bukankah cara untuk mendekatkan 

diri kepada-Nya begitu mudah? Hanya saja, terkadang kita 

tergesa–gesa berprasangka. 
 

Konsisten itu bukan hanya terhadap bisnisnya. Tetapi juga 

terhadap semangat Anda menjalaninya. Konsisten Anda 

dalam meyakini keahlian dalam bisnis tersebut, dan 

konsisten Anda merasa nyaman menjalankan bisnisnya. 

Apakah Anda tidak boleh capek? Tentu boleh, silakan 

duduk dan menikmati suasana di sekeliling Anda. Setelah 

itu, kembalilah untuk melanjutkan prosesnya. 
 

Anda sudah cukup jauh melangkah. Anda sudah merasa-

kan alur bisnis yang sudah sejak awal Anda dirikan. Uang 

dan tenaga sudah banyak dikeluarkan. Rasa nyaman dan 

semangat selalu bergemuruh dalam diri Anda. Layaknya 

gemuruh para sahabat berjihad di jalan Allah. Semua pro-

ses tersebut, jangan sampai terhenti karena alasan tidak 

kunjung sukses. Yakinilah Anda hanya membutuhkan tiga 

atau empat langkah lagi untuk sukses. Layaknya, 

Rasulullah memercayai bahwa keturunan Yasrib akan 

beriman kepada-Nya. 
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3. Tidak Fokus 
 

Hal lain yang juga mampu menjadi kendala seseorang 

dalam menjalankan bisnis ialah tidak fokus. Tidak fokus 

berarti tidak memiliki perhatian penuh terhadap apa yang 

masih dikerjakan. Dulu ketika akan berangkat sekolah, 

Ibu selalu menyuruh sarapan. Salah satu tujuan kenapa 

sarapan selalu diucapkan seorang ibu pada anaknya, selain 

untuk menjaga kesehatan sang anak, juga untuk membuat 

dia fokus terhadap apa yang akan diajarkan hari itu di 

sekolah. 
 

Anda bisa bayangkan ketika sang anak tidak sarapan dam-

pak yang akan ditimbulkan seperti apa? Tepat, anak tidak 

fokus. Dia akan merasa lapar di saat guru menerangkan. 

Jelas, pelajaran yang masih disampaikan guru tidak akan 

masuk ke otak. Pikiran si anak melayang dan berharap 

agar cepat istirahat. Apakah dampaknya hanya sampai di 

sini? Tidak, tentunya hal tersebut akan langsung ber-

dampak pada nilai si anak. Nilai yang buruk, otomatis 

akan membuat dia kena tegur guru. Apakah hal seperti itu 

baik untuk dilanjutkan teru –menerus? Jawabannya jelas, 

tidak. 
 

Anggaplah contoh di atas adalah perumpamaan yang se-

derhana karena setelah anak tersebut makan, dia akan 

kembali fokus dalam menerima pelajaran. Walaupun dam-

pak yang diberikan sama tidak baiknya. Tetapi setidaknya 

masalah tersebut akan hilang setelah perut terisi dan 
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dampak buruk itu bisa diperbaiki. Nah, sekarang ceritanya 

akan sangat berbeda, kalau masalah tidak fokus tersebut 

dimasukan ke dalam dunia bisnis. Bukan hal yang me-

narik dan rasional, kalau tidak fokus dalam bisnis cuma 

gara-gara belum sarapan. Kalaupun itu adalah alasannya, 

Anda tinggal makan dan masalah akan segera selesai. 
 

Dari awal Anda sudah sepakat bahwa bisnis bukanlah wa-

hana permainan yang tidak semua hal menyenangkan bisa 

dijumpai dan dirasakan dengan mudah. Kompetitor dan 

strategi bisnis yang harus dipahami dengan baik tentu 

menuntut Anda untuk fokus. Ketika Anda memutuskan 

untuk berada di bisnis tersebut maka semua konsekuensi 

harus diterima dengan senang hati. Itu kenapa kemudian 

sangat disarankan agar menjalankan bisnis yang Anda 

sukai. Bisnis yang Anda sukai berarti Anda adalah 

ahlinya. Selama ahli, jelas Anda akan konsisten dengan 

berbagai tantangan yang akan datang. Dan konsisten pada 

bisnis sama dengan fokus pada bisnis. 
 

Seorang pebisnis berdiri pada posisi yang sama dengan 

pemanah. Seorang pemanah bukan hanya beralatkan 

panah yang tajam untuk menembus target yang dituju. Dia 

juga harus melengkapi diri untuk menghindari berba-gai 

kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi. Setelah semua 

siap dengan baik, dia akan berdiri tegak di depan target 

dengan jarak puluhan meter. Dia penarik panahan dari 

busurnya, dan berharap panah tersebut tertancap 
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di titik pusat yang diincar. Apakah hal tersebut sulit? 

Jelas, sangat sulit. Selain diberatkan dengan tuntutan 

menarik busur dengan kuat dan benar. Seorang pemanah 

juga dituntut untuk menempatkan panahan tepat pada 

target. Terus apa yang sering mereka lakukan untuk men-

capai target tersebut? Fokus, hanya fokus pada titik yang 

menjadi target. 
 

Nah, hal seperti itu pula yang harus Anda lakukan sebagai 

seorang pebisnis. Fokuskan diri Anda pada satu titik tu-

juan, hanya satu titik paling tinggi. Semua hal yang mem-

buat pikiran Anda terbelah singgirkan terlebih dahulu. 

Lupakan dan tetap fokus pada titik tersebut. Apakah Anda 

belum bisa? Kalau jawabannya belum, carilah alasan yang 

membuat Anda tidak fokus. 
 

Ambilah contoh, mungkin alasan Anda tidak fokus terha-

dap bisnis tersebut karena bukan hanya satu bisnis yang 

Anda jalankan. Dari awal pembicaran, bukankah saya dan 

Anda sudah sepakat bahwa bisnis yang layak dijalankan 

adalah bisnis yang disukai? Bisnis yang membuat nyaman 

dan membuat pebisnisnya selalu bergairah untuk menak-

lukkan setiap tantangan yang ada? Tugas yang pertama 

adalah menentukan bisnis yang sesuai dengan Anda. 

Setelah bisnis tersebut berhasil Anda temukan, barulah 

Anda fokus. Fokus hanya pada bisnis tersebut. Hiraukan 

semua bisnis yang begitu menggiurkan di depan Anda. 
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Sampai di sini, mungkin Anda akan bertanya, “Apakah 

untuk memiliki lebih dari satu bisnis tidak boleh?” 

BOLEH, sangat amat boleh. Tapi akan ada baiknya kalau 

Anda memfokuskan pada satu bisnis terlebih dahulu. 

Pastikan bisnis tersebut melejit dengan sukses, setelah itu 

barulah Anda mengembangkan sayap dengan berbagai 

rancangan bisnis lain. Learning by doing. Jadi, pelajari 

semuanya secara bertahap, step by step. Bukankah hal 

tersebut akan lebih mempermudah langkah Anda? 
 

Anda pasti pernah menjumpai orang menghafal Alquran, 

atau melihat acara hafalan Alquran? Dari tontonan ter-

sebut, apakah Anda pernah menjumpai orang yang bisa 

menghafal segitu banyak firman Allah secara langsung? 

Apakah Anda berpikir bahwa mereka memang 

dianugerahi untuk mampu menghafal semua firman 

tersebut? Kalau hal seperti itu yang ada di benak Anda, 

tolong bayangkan terlebih dahulu. Saya memiliki teman 

penghafal Alquran. Setiap hari dia begitu rajin membaca 

Alqurannya. Dimulai dari sepuluh ayat terlebih dahulu 

selama 1 minggu. Dia begitu konsen dan fokus dengan 

sepuluh ayat tersebut hingga memahami makna dan hafal 

dengan sendirinya. Setelah sepuluh ayat tersebut terlewati, 

kemudian hafalannya dia tambah sepuluh ayat lagi dan 

begitu seterusnya. 
 

Semua yang ada di dunia ini harus dipelajari secara ber-

tahap. Begitu pun yang terjadi dengan Rasulullah saat 
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menerima wahyu. Beliau menerima wahyu dari Allah se-

cara mutawatir atau bertahap. Nikmati prosesnya, jangan 

terlalu terburu–buru untuk mengambil keputusan yang 

malah membuat semuanya serba tanggung. Fokus dengan 

apa yang ada di hadapan Anda. Jadikan bisnis tersebut 

menjadi spesial dan dikenal. 
 

Adakah di antara Anda yang tidak tahu dengan ciri khas 

film India? Tentu semuanya tahu, apalagi untuk kalian 

penikmat perfilman India pasti tahu bahwa film India 

begitu kental dengan tarian dan nyanyian. Di saat semua 

industri perfilman mengkiblat film barat dalam menya-

jikan film dengan kecanggihan digital, film India masih 

fokus dan konsisten dengan ciri khasnya, dan mereka 

berhasil membuat ciri khas tersebut menempel di benak 

para penikmat film India yang membuatnya semakin me-

lejit dan mampu bersaing dengan film-film Hollywood. 

Itu bukti dari panah yang menancap ke titik sasaran, tepat 

dan akurat. Syaratnya apa? Fokus. 
 

Bagaimana Anda mau menang melawan para kompetitor 

bisnis, kalau menentukan titik tengah yang akan dituju 

saja Anda masih kesulitan? Bagaimana Anda melakukan 

strategi pemasaran kalau menentukan produk yang se-suai 

dengan keinginan pasar saja Anda masih klabakan? 

Bagaimana mau brand produk dikenal konsumen kalau 

untuk menentukan bisnis yang sesuai dengan keahlian saja 

masih tidak yakin? Bagaimana mau melakukan 
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komunikasi bisnis kalau untuk berkomunikasi dengan diri 

sendiri saja masih memerlukan bantuan? Anda orang 

hebat, yakini hal tersebut. Tersenyum, dan beristirahatlah 

sebentar. 
 

Buat Anda pengemar dunia stand up comedy, pasti me-

ngenal dengan nama Raditya Dika. Salah satu komika 

Indonesia yang namanya semakin naik daun karena ber-

bagai filmnya yang laris manis di pasaran. Di beberapa 

bukunya, dijelaskan bahwa sejak kecil Dika sudah senang 

dengan dunia menulis. Genre penulisannya adalah 

komedi, dan bahkan novel–novelnya yang terlihat absurd 

selalu diburu oleh pecinta komedi Indonesia. 
 

Film-filmnya pun masih mengambil genre yang sama, 

disesuaikan dengan novel. Mulai dari “Kambing Jantan”, 

“Cinta Brotosaurus”, “Marmut Merah Jambu”, dan film 

lainnya yang selalu sukses dengan banyak penonton. 

Dilanjutkan, menjadi juri dalam salah satu bakat stand up 

comedy, dan sekarang aktif nge-vlog dan nge-blog. Semua 

kegiatan yang beragam tersebut masih berada dalam satu 

balutan komedi. Jadi, tidak heran kalau masyarakat me-

ngenal Raditya Dika sebagai salah satu komika teratas di 

Indonesia. Kunci kesuksesan dia hanya satu, fokus pada 

bidangnya. 

 

Coba sekarang bayangkan kalau seorang Raditya Dika 

tidak menerapkan sikap fokus. Apakah Anda masih akan 

mengenalnya? Kalau Anda menjawab tidak, berarti 
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sekarang Anda sudah paham begitu pentingnya sikap fo-

kus terhadap apa pun yang masih dikerjakan. Sekarang, 

apa yang akan Anda lakukan untuk ke depannya? Ya, 

tidak ada pilihan lain selain meneruskan bisnis tersebut 

dan fokus terhadapnya. 
 

Para penulis memiliki nasihat yang luar biasa untuk te-rus 

bersemangat dalam melalui setiap paragraf. Inilah 

nasihatnya, “If you want write, write, and keep writing.” 

Maksud dari kalimat tersebut adalah bekal seorang penulis 

hanya satu, yaitu terus menulis dan menulis. Tidak ada 

yang lain. Nah, begitu pun dengan para pebisnis. Tidak 

ada waktu untuk Anda memikirkan strateginya. Anda 

hanya perlu terus menjalankan bisnis tersebut dan fokus 

terhadapnya. 
 

Hal tersebut senada dengan ajaran Zen yang bilang 

bahwa, “Kamu akan mendapatkan apa yang kamu 

inginkan jika kamu bekerja keras dan tidak keburu mati.” 
 

Itulah point pentingnya. Bukankah manusia termulia di 

muka bumi ini juga mengajarkan hal yang sama? Nabi 

Muhammad begitu fokus mengerjakan apa yang diperintah 

Allah. Padahal kita tahu bahwa ujian yang harus dihadapi 

Rasulullah begitu besar dan sangat menyakitkan. Tetapi 

Rasulullah tetap jalan dan fokus dengan tujuannya untuk 

menyebarkan Islam. Apakah karena Nabi Muhammad dari 

utusan dari Allah, kemudian beliau sudah begitu kebal 
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dengan ujian tersebut? Apakah Anda pikir beliau tidak 

pernah bersedih dengan semua cobaan tersebut? 
 

Ingatkah Anda dengan tangisan Rasulullah ketika diting-gal 

dua orang yang paling dicintainya? Dua orang yang se-lalu 

mendukung dakwahnya dan selalu berusaha menjaga beliau 

dari ancaman kaum Quraisy? Dua orang tersebut adalah Siti 

Khodijah dan sang Paman, Abdul Mutholib. Bisa Anda 

bayangkan, betapa sedih dan kesepiannya be-liau saat itu? 

Tetapi setelah itu Rasul kembali lagi. Beliau kembali 

menjalankan apa yang sudah menjadi tugasnya. 

 

Fokus itu bukan berarti Anda tidak boleh beristirahat. 

Bukan berarti Anda tidak boleh bersedih. Bukan itu, sama 

sekali bukan seperti itu. Tetapi lebih pada menjalankan 

setiap keputusan yang telah diambil dengan penuh tang-

gung jawab. Anda tidak perlu khawatir karena semuanya 

akan mudah dilalui. 
 

Namanya Bill Gates, tokoh populer di jagat teknologi. Ia 

sudah suka dengan bidang teknologi komputer sejak kecil. 

Bahkan ia pernah bekerja paruh waktu sebagai program-

mer. Bill Gates begitu paham dengan apa yang ia sukai, 

sampai akhirnya dia mengambil keputusan raksasa yaitu 

drop out untuk lebih fokus mengembangkan Microsoft 

bersama Paul Allen. Tidak heran kalau sekarang Microsoft 

tumbuh menjadi perusahaan software luar biasa di dunia. 
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“Saya mengambil langkah raksasa dan segera. Jika Anda 

berada di tempat dan waktu yang tepat dan memiliki visi 

ke mana teknologi baru akan menuju namun Anda tidak 

beraksi, Anda tidak akan pernah bisa sukses,” kata Gates 

mengenai resep suksesnya. 
 

Sekarang Bill Gates sudah pensiun mengurus Microsoft 

dan memilih fokus pada urusan kemanusiaan di yayasan 

Bill and Melinda Gates Foundation. Yayasan tersebut 

bahkan dianggap paling banyak menyumbangkan uang 

untuk kegiatan kemanusiaan. Subhanallah, bukankah hal 

tersebut yang selalu dicontohkan Rasulullah dan Umar bin 

Khottob, dan sahabat Rasul lainnya? Berdirilah lebih 

tegap karena kita adalah umat beliau. Sunah Rasulullah 

bukan hanya ucapannya, melainkan tindakannya pun 

masuk dari sunah Rasul. 

 

Totalitas dalam berbisnis itulah yang ditunjukan Bill 

Gates. Anda tidak perlu seberani Gates sampai memilih 

drop out dari kampus karena ia pun tidak menyarankan 

hal tersebut untuk dicontoh. Hanya satu yang harus 

dicontoh, konsistensi dan fokus dengan apa yang sudah 

Anda yakini. Hal tersebut menjadi sangat penting karena 

itulah modal terkuat yang dimiliki oleh seorang pebisnis. 
 

Apa yang bisa Anda lakukan untuk fokus? Buatlah target 

jangka panjang dan jangka pendek. Target tersebutlah 

yang akan mengarahkan langkah Anda untuk tetep stay 

pada tujuan awal. Sudah menjadi naluri seorang manusia 
 
 

 
32 Cara Ampuh Bangkit dari Bangkrut 



ingin sukses dengan cepat. Faktor tersebutlah yang 

terkadang membuat pikiran seorang pebisnis berlarian ke 

mana-mana. Ada baiknya kalau Anda berada dalam 

kondisi tersebut langsung ingat dengan target yang telah 

dibuat. 
 

Dampak terbesar dari tidak fokus adalah sulit sukses. 

Bukankah hal tersebut adalah hal yang paling dihindari 

oleh hampir semua manusia di dunia ini? Lihatlah anak 

kecil, mereka selalu kuat dengan satu keinginan. Selagi 

dia mau, dia harus dapat. Bahkan dia berani menangis di 

depan umum untuk mendapatkan mainan yang dia ingin-

kan. Sesekali jadilah seperti itu. Bicarakan rencana bisnis 

Anda, mintalah saran dan dukungan dari orang-orang 

terdekat. Cukup satu bisnis terlebih dahulu. Pelajari ilmu-

nya dengan baik, dan jalankan bisnis tersebut dengan hati 

yang senang. Masukan ke dalam mindset bahwa sukses 

dengan apa yang Anda yakini lebih baik dari apa pun. 

Hidup di dunia ini cuma satu kali, kenapa malah memilih 

cara yang tidak Anda kehendaki? 
 

Tiga hal yang membuat Anda fokus terhadap bisnis: 
 

• Temukan masalah yang dialami kebanyakan pebisnis 
 

Lakukanlah riset pasar untuk menunjang pengetahuan 

Anda akan kebutuhan konsumen. Anda tidak perlu re-

pot dengan observasi yang ribet, cukup berkomunikasi 

dengan para konsumen dengan internet. 
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• Pelajari persaingan dan perbandingan pasar 
 

Buatlah inovasi untuk melawan para kompetitor bisnis 

dan usahakanlah untuk menampilkan produk yang 

lebih baik dari produk yang sudah ada. Karena dari 

situlah konsumen akan melakukan perbandingan. 
 

• Pikirkan tahapan bisnis satu per satu 
 

Buatlah target dan tahapan untuk melakukannya. 

Setelah hal tersebut tersusun rapi, lakukanlah satu per 

satu. Kenapa seperti itu? Karena untuk menjaga 

konsistensi dan fokus pada satu tahapan yang masih 

dijalankan. Faktor itulah yang akan menunjang hasil 

akhir yang memuaskan. 
 

Percayalah, titik puncak bisnis akan Anda dapatkan. Akan 

tiba saatnya Anda memiliki banyak karyawan. Mereka akan 

bekerja sama dengan Anda, dan jelas pada saat itu Anda 

akan dihadapkan banyak hal. Bukan lagi masalah bagaimana 

membuat produk yang bagus, tetapi lebih pada bagaimana 

membuat para karyawan memiliki visi dan misi yang sama 

dengan Anda. Sebelum waktu itu tiba, ada ba-iknya kalau 

Anda mempersiapkan diri dengan lebih baik. 

 
 

4. Kurangnya Doa dan Sedekah 
 

Ingatkah  Anda  dengan  kisah  Tsa’labah?  Dia  sahabat 
 

Rasulullah, yang begitu taat beragama. Dia memiliki 

semangat bekerja yang begitu luar biasa, begitu pun 
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dengan ibadahnya. Tsa’labah selalu berjama’ah bersama 

Rasul. Setelah salat selesai, dia akan langsung pergi tanpa 

mengikuti zikir. Hal tersebut terjadi begitu sering, sampai 

suatu hari Rasulullah bertanya kenapa Tsa’labah tidak 

pernah ikut zikir berjemaah. 
 

Dengan begitu polos Tsa’labah menjawab, “Ya Rasul, 

saya begitu ingin zikir bersama engkau dan para sahabat 

lain-nya. Tetapi di rumah istri saya sudah menunggu 

sarung ini. Kami tidak memiliki cukup uang untuk 

membeli sarung baru. Saya takut kalau saya pulang 

terlambat, istri saya di rumah akan ketinggalan salat. Ya 

Rasul, berkenankah engkau mendoakan saya untuk 

mendapat rizqi yang berlimpah dari Allah?” 
 

Mendengar keterangan tersebut, Rasulullah langsung 

mendoakan Tsa’labah. Begitu dahsyat doa beliau sampai 

tidak perlu waktu banyak Allah langsung mengijabah. 

Rasulullah memberi Tsa’labah satu ekor kambing untuk 

digembala. Dia menuruti perkataan Rasulullah, pagi 

sampai malam dia begitu bersemangat untuk merawat 

kambingnya. Beberapa hari, Tsa’labah mulai terlambat 

dalam berjemaah. Di hari selanjutnya dia mulai tidak 

terlihat di masjid. Begitu seterusnya. 
 

“Apa yang terjadi dengan Tsa’labah?” tanya Rasulullah 
 

“Kambing–kambingnya semakin banyak ya, Rasul. Dia 

sibuk mengurus kambing–kambing tersebut,” jawab 

sahabat. 
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Rasulullah mengangguk, dengan mantap menyuruh be-

berapa sahabat untuk meminta zakat kepada Tsa’labah. 

Datanglah para sahabat ke rumahnya. Tetapi sangat 

disayangkan karena Tsa’labah tidak mau mengeluarkan 

zakatnya. Sampai pada titiknya, Tsa’labah harus menerima 

semua harta yang dimiliki tersebut perlahan habis, dan dia 

kembali pada posisi semula yang tidak punya apa pun. 

 

Akan datang saatnya Anda akan berada di puncak ke-

suksesan yang begitu diidam–idamkan. Keluarkanlah 

sebagian harta yang memang harus dikeluarkan. Cerita 

Tsa’labah tidak akan berakhir buruk kalau dia mau me-

ngeluarkan zakatnya. Begitu pun dengan cerita Qorun 

yang tidak akan tenggelam dengan harta bendanya kalau 

saja dia mau mengeluarkan sedekahnya. Begitu peristiwa 

zaman dulu yang bisa diambil pelajarannya. 
 

Sedekah, sebuah kata yang berasal dari kata Shodaqo 

yang berarti ‘pemberian’. Inilah salah satu ilmu langit 

yang begitu mudah diucapkan, tetapi sangat teramat sulit 

un-tuk dilakukan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? 

karena sedekah harus dilakukan dengan ikhlas, tanpa 

sedikit pun ada rasa riya’ 
 

(pamer). Anda pasti sering mendengar perkataan “lebih 

baik sedikit tapi ikhlas, daripada banyak tidak ikhlas.” 
 

Perkataan tersebut begitu menempel di kepala, yang mem-

buatnya dipraktikkan hampir semua orang. Pertanyaan 
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yang kemudian muncul, “Kenpa kita tidak pernah berini-

siatif untuk mengeluarkan banyak dan ikhlas?” Apakah 

sebegitu sulitnya saya dan Anda memercayai bahwa Allah 

itu kaya? Ya, Al–Mughni adalah salah satu nama Allah 

yang terkumpul dalam 99 nama terbaik-Nya. Al–Mughni 

memiliki arti Mahakaya, bukankah hal tersebut menjadi 

bukti akurat bahwa sebenarnya manusia tidak memiliki 

apa pun ? 
 

Allah memiliki cara menghitung yang luar biasa 

dermawan kepada hamba-Nya. Dia berjanji untuk hamba-

Nya yang mengeluarkan sepuluh, akan dilipatkan menjadi 

seratus. Seratus akan dilipatkan menjadi seribu, dan begitu 

se-terusnya. Bukankah mendapatkan banyak bonus adalah 

target manusia untuk setiap harinya? Asal tahu, senyum 

manis Anda pun masuk dalam kategori sedekah. Apa 

sulitnya senyum? Sekarang tersenyumlah. 
 

Coba Anda bayangkan, untuk sebuah senyum saja Allah 

memberikan hadiah menarik untuk hamba-Nya. Apalagi 

senyum tersebut diimbangi dengan sedekah finansial 

untuk membantu orang lain. Layaknya bangun segitiga 

yang memiliki tiga sisi. Bisnis Anda tidak akan menjadi 

sesuatu yang berarti kalau hanya dengan satu sisi. Anda 

memerlukan dua sisi lain untuk menjadi penyangga. Dua 

sisi tersebutlah, doa dan sedekah. Subhanallah, setujukah 

Anda bahwa inilah ajaran agama membawa kasih sayang? 
 

Ingatkah Anda dengan QS. Ibrohim ayat: 7?  
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“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Aku akan 

menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu menging-

karinya (nikmat-Ku) maka sesungguhnya azab-Ku sangat 

pedih.” Ayat tersebut begitu menakjubkan dengan janji 

Allah kepada hamba-Nya. Tidak ada satu pun yang 

mampu mengingkari ketepatan-Nya dalam menepati janji. 
 

Sebagai seorang pebisnis yang kelak sukses, Anda harus 

paham bahwa di dalam rizqi yang Anda dapatkan ada hak 

orang lain yang harus dikeluarkan. Mungkin Anda akan 

berpikir bahwa hasil kerja keras bisnis tersebut harus 

dikeluarkan kepada orang yang sama sekali tidak 

membantu Anda dalam mengembangkan bisnis tersebut. 

Pikiran tersebutlah yang mungkin menjadi faktor Anda 

tidak ikhlas untuk mengeluarkannya. Sekarang, cobalah 

alihkan hak tersebut kepada para karyawan Anda. 
 

Lihat raut wajah para karyawan yang begitu ceria mene-

rima bonus. Mereka mengucapkan terima kasih kepada 

Anda, kemudian kembali bekerja dengan semangat yang 

tinggi. Kalau sudah seperti itu, percayalah mereka akan 

lebih loyal terhadap Anda. Dengan semangat tinggi dan 

pikiran positif, kualitas bekerja tentu akan lebih baik. 

Hasil akhirnya apa? Bisnis Anda otomatis akan lebih 

maju. Ingat, itu masih hitungan seorang manusia. Belum 

lagi ditambah point dari Allah. Nikmat Allah yang mana 

lagi yang akan didustakan? 
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Point penting yang harus digarisbawahi adalah sedekah 

harus dikeluarkan benar-benar karena Allah. Anda tidak 

perlu repot memikirkan beribu bonus yang nantinya akan 

didapatkan. Percaya sajalah bahwa Allah memiliki cara 

yang tidak terduga dalam memberikan nikmat kepada 

hamba-Nya. Berpikirlah positif terhadap Allah dan diri 

sendiri. 
 

Aturlah pikiran Anda dengan bijak. Jangan sampai, pi-

kiran yang luar biasa itu Anda kotori dengan prasangka-- 

prasangka negatif. Bukankah Allah mengikuti prasangka 

hamba-Nya? Hal tersebut sesuai hadis Rasulullah yang 

diriwayatkan oleh Imam Ahmad, “Aku menurut prasang-

kaan hamba-Ku, kepada-Ku. Jika dia menyangka baik 

maka prasangka baik itu baginya dan jika ia menyangka 

buruk maka prasangka buruk itu juga baginya.” (HR. 

Ahmad). Serahkan semuanya kepada-Nya. Anda hanya 

perlu mengikuti alur dan menikmatinya. 
 

Bisnis bisa dianalogikan sebuah arena pertarungan yang 

panas. Semua berusaha menjadi yang terbaik. Apa pun 

bisa dilakukan untuk mencapai goal yang diincar. Haram 

menjadi halal, halal menjadi haram. Mantapkan hati Anda 

untuk beribadah kepada Allah. Selain poles bisnis tersebut 

dengan strategi-strategi yang baik, kokohkan pula bisnis 

itu dengan doa dan sedekah. Bukankah Anda percaya 

bahwa nikmat-Nya tersebar di setiap sudut ja-gat raya? 

Kesempatan Anda untuk kembali bangkit dan 
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melanjutkan pertarungan masih sangat terbuka lebar. 

Jangan pernah takut dan bersedih. Biarkan Allah yang 

menghitung semua amalan Anda. 
 

Semua amalan baik yang dikerjakan akan berbalik kepada 

diri Anda sendiri. Dan sebaliknya. Penjelasan lebih rinci 

dituturkan lewat QS. Al–Isra: ayat 7, 
 

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi 

dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka 

(kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.” 
 

Hal lain yang juga tidak boleh terlupakan sebagai mo-dal 

bisnis adalah doa. Doa atau permintaan merupakan 

sesuatu yang begitu melekat pada diri setiap manusia. 

Sejak zaman dulu, manusia sudah paham bahwa alam 

semesta ini diciptakan oleh Dzat yang begitu luar bi-asa. 

Dia memiliki semuanya, sedangkan manusia hanya 

numpang istirahat untuk selanjutnya kembali ke asalnya 

yang kekal. Maka sudah seharusnya sebagai individu yang 

lemah, meminta pertolongan kepada yang mengendalikan 

semuanya. 

 

Mungkin beberapa dari Anda yang berspekulasi, “Buktinya 

saya sukses tanpa doa. Saya cukup bekerja keras, konsis-ten, 

dan fokus. Tidak butuh waktu lama, saya sukses.” 

Sebelumnya saya akan memberi tepuk tangan untuk 

kepercayaan diri Anda. Tapi cobalah tanyakan kepada diri 

sendiri, bukankah itu adalah bukti bahwa Allah 
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begitu menyayangi hamba-Nya? Anda tidak meminta saja, 

Dia memberikannya? Apalagi kalau Anda minta? Bisa 

dibayangkan akan begitu banyak nikmat yang akan 

didapatkan? 
 

Seorang pebisnis wajib bin kudu memiliki kepercayaan 

diri yang tinggi. Tetapi, bukan berarti Anda sampai 

kelewat batas tidak mengakui bahwa semuanya berkat 

kehendak--Nya. Tanya pada hati kecil Anda, apakah tanpa 

dekat dengan-Nya hati akan tenang? Apakah dengan 

banyak harta dan tingginya jabatan, Anda akan pyurr 

merasakan kenyamanan? Bukankah Anda menyetujui 

bahwa keka-yaan bukan segalanya? Terus apalagi yang 

membuat Anda enggan untuk meminta? 
 

Saya pernah mendengar cerita mengenai seseorang yang 

pernah bertanya seberapa berkuasa dan seberapa pintar-

nya Allah. Seorang bijak yang ditanya, tersenyum. Lalu 

menunjuk burung yang masih meminum air laut. Terlihat 

satu tetes air yang jatuh dari paruh burung tersebut. 
 

“Kau lihat satu tetes air yang keluar dari burung itu?” 

tanya sorang bijak. Orang yang bertanya mengangguk 

pelan. “Setetes itulah pengetahuan seorang manusia. 

Sedangkan seluruh air laut tersebut pengetahuan yang 

dimiliki Allah,” lanjut seorang bijak dengan senyum pe-

nuh dibibirnya. 
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Anggaplah Anda adalah seorang pebisnis yang sudah luar 

biasa hebat. Semua tantangan dalam dunia bisnis mampu 

terselesaikan dengan baik dan menakjubkan. Tetapi, yang 

perlu diingat bahwa bisnis tidak hanya berbicara menge-

nai banyak keuntungan yang bisa didapat. Melainkan 

membahas mengenai transaksi antara individu, dengan 

ketentuan kedua belah pihak harus saling merasakan ke-

puasan. Benang merahnya, Anda harus belajar mengenai 

ilmu hubungan masyarakat. Apa kaitannya dengan doa? 

Allah adalah dzat yang membolak–balikkan hati manusia. 

Mintalah Dia untuk menyelesaikan semua urusan yang 

berkaitan ilmu tersebut. 
 

Buat Anda yang masih kesulitan untuk mengembangkan 

bisnis padahal Anda sudah berusaha dengan semaksimal 

mungkin dengan semua cara yang dikehendaki. Anda 

tahu? begitu banyak cara yang bisa dilakukan untuk 

mendekatkan diri kepada-Nya. Begitu banyak, jadi jangan 

bersedih. Lihatlah matahari mulai naik, luangkan waktu 

Anda 30 menit untuk salat Dhuha. Tenangkan hati, dan 

coba berbicara, dan meminta kepada-Nya. 
 

“Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu 

dhuha-Mu, keagungan adalah keagungan-Mu, keindahan 

adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, 

penjagaan adalah penjagaan-Mu. Wahai Tuhanku, apa-bila 

rizqi kuberada di langit maka turunkanlah. Apabila berada 

di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar 
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mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh 

dekatkanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran 

dhuha-Mu, kekuasaan-Mu (wahai Tuhanku), datangkan-

lah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba– 

hamba-Mu yang sholeh.” 
 

Bukankah doa di atas begitu indah? Doa seoarang hamba 

yang mau semuanya berasal dari-Nya. Mungkin tidak ber-

lebihan kalau Anda dan saya menyepakati bahwa modal 

terbesar yang dimiliki oleh seorang muslim hanyalah doa. 

Menurut Hughes dalam bukunya Wonderful Mind, dia 

berkata bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. 

Semuanya selalu berubah sebagai proses menuju tingkatan 

yang lebih tinggi. Pendapat tersebut senada dengan syair 

Imam Syafi’i (dalam Muhammad Syafi’i Masykur), 

seperti inilah syairnya: 

 

“Biarkanlah hari–hari berbuat semaunya 

Relakanlah bila kehendak Allah telah berlaku 

Janganlah engkau sedih oleh kejadian malam 

Sebab tidak ada kejadian dunia yang kekal,” 

 

Syair cantik dari seorang Imam Besar yang ingin meng-

ajarkan bahwa di dunia ini tidak ada penderitaan yang 

abadi dan sebaliknya, tidak ada kebahagian yang kekal. 

Semuanya datang silih berganti, hanya untuk menguji. 

Bayangkan apakah Anda bisa menghadapi sesuatu yang 
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tidak abadi ini sendirian? Tersenyumlah dan jawab pada 

diri Anda sendiri. 
 

Berbagai penelitian mengenai dampak positif dari berdoa 

dilakukan oleh banyak peneliti di dunia. Dr. Harold G. 

Koenig, Direktur Pusat Spiritualitas, Teologi dan Kesehatan 

dari Universitas Duke dilansir menyatakan bahwa pene-litian 

menunjukkan berdoa bisa mengurangi risiko sakit dan bagi 

mereka yang sakit, berdoa akan membantunya sembuh lebih 

cepat. Lebih dari 1500 kajian medis mem-buktikan bahwa 

mereka yang lebih agamis cenderung hidup lebih sehat 

secara fisik dan mental. Seratus lima puluh penelitian 

tentang korelasi antara kesehatan dan aktivitas spiritual, 85 

mengatakan bahwa mereka yang rajin beribadah dan berdoa 

mempunyai umur yang lebih panjang. Dr. Koening juga 

merujuk dua penelitian yang dilakukan oleh Universitas 

Californaia di San Fransisco Medical Center menunjukkan 

bahwa berdoa memberikan dampak positif kepada penderita 

AIDS. Mereka yang rajin berdoa, menginap di rumah sakit 

tiga kali lebih lama dari penderita penyakit biasa, sedangkan 

mereka yang tidak melakukan doa bisa menginap enam kali 

lebih lama (sumber: https://zilzaal.blogspot.co.id/). 

 

 

Ingatkah Anda dengan kasih sayang Allah, sampai Dia 

berfirman bahwa, “Dan Aku lebih dekat dari urat le-her 

(Q.S.: Qoof ayat 16).” Dalam surat lain, Allah se-makin 

menunjukkan kasih sayang-Nya. Dia berfirman: 
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“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kukabulkan bagimu. 

Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri 

dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam 

keadaan hina dina (Ghafir:60).” Bukankah firman tersebut 

bentuk keromantisan Tuhan kepada hamba-Nya? 
 

Anda tidak perlu merasa sendiri karena buktinya Dia le-bih 

dekat dan lebih kaya dengan kita. Apalagi Dia Maha 

Memberi, tinggalah minta kepada-Nya. Bukan berarti Allah 

menyuruh hamba-Nya untuk santai dan tidak berusaha apa 

pun. Bukan berarti Allah hanya menyuruh manusia untuk 

berleha–leha, dan cuma menengadahkan tangan. Bukan 

berarti saya dan Anda malah bengong menunggu rahmat-

Nya turun dari langit ataupun keluar dari tanah. 

 

Tetapi bangunlah. Carilah setiap rahmat tersebut di setiap 

sudut jagat raya. Dia menyebarnya setiap hari. Tersenyum 

dan berpikiran positif setiap saat. Allah akan menemani 

hamba-Nya untuk menemukan setiap rizqi-Nya. Kalau 

capek, istirahat terlebih dulu kemudian kembali lakukan 

yang terbaik. Barulah Anda serahkan semu kepada-Nya. 

Biarkan Dia yang mengurusnya. 
 

Hal tersebut sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S. At-

Taubah ayat 105, yang artinya: “Dan katakanlah, 

‘Bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya, serta orang-

-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 

akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 
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yang ghoib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan.’” 
 

The power of prayer, itulah modal terakhir yang harus 

dimiliki seorang pebisnis. Semua akan didapatkan sesuai 

apa yang telah Anda kerjakan. Jangan terlalu bersedih 

dengan kegagalan karena buktinya kesedihan itu tidak 

akan selamanya. Semua akan berjalan sesuai dengan apa 

yang Anda pikirkan. Jadi, jangan pernah takut untuk 

memikirkan hal–hal yang menyenangkan. 
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BAB II 
 

PERENCANAAN BISNIS  



Pilihan yang bijak ketika kemudian seseorang memilih 

bisnis sebagai ladang penghasilannya. Apalagi sekarang 

pemerintah memberikan beberapa bantuan untuk mahasiswa 
yang berminta untuk menjadi pebisnis. Tindakan tersebut je-las 

disambut dengan baik oleh kalangan mahasiswa. Tentunya 

mereka begitu percaya diri dan antusias dengan bantuan pe-

merintah yang diperspektifkan akan sangat mendukung masa 
depan mereka. Bantuan tersebut pun dimaksudkan untuk 

 

menggurangi pengangguran. 
 

Saking antusiasnya, terkadang penerima bantuan tersebut lupa 

memikirkan apa yang sebenarnya akan mereka lakukan. 

Padahal perencanaan awal itulah tahapan yang sangat menen-

tukan untuk tahapan selanjutnya. Di sini, Anda tidak boleh 

asal tunjuk. Kecerobahan seperti yang akan membuat tahapan 

selanjutnya menjadi lebih rumit. Itu kenapa perencanaan 

bisnis amat sangat penting untuk Anda para pemula bisnis. 

Nah, inilah aspek yang perlu Anda perhatikan. 

 
 

1. Aspek Administrasi dan Hukum 
 

Aspek pertama yang kehadirannya tidak boleh Anda 

remehkan adalah administrasi dan hukum. Aspek inilah yang 

akan membuat bisnis yang akan dijalankan memiliki hak 

resmi dan diakui. Apa pun bentuk bisnisnya, ketika sudah 

resmi jelas akan lebih aman daripada bisnis yang ile-gal. 

Berbicara masalah aman, otomatis akan berhubungan 
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erat dengan kenyaman Anda dalam menjalankan bisnis 

tersebut. 
 

Mungkin untuk beberapa pemula, aspek inilah yang pa-ling 

membuat males. Tetapi, percayalah bahwa sulit di depan itu 

lebih baik daripada Anda menyesal di belakang. Bayangkan 

saja, saat usaha Anda masih sangat proses dan menunjukkan 

perkembangannya. Anda malah dituntut untuk mengurus 

beberapa berkas mengenai akta pendi-rian bisnis tersebut. 

Sebelum itu terjadi, cegahlah. Aspek administrasi dan 

hukum bersangkutan dengan legalitas pendirian usaha. 

Misalnya, izin pendirian bisnis ataupun surat legalitas 

memulai usaha. Tidak lama kok, akan segera selesai kalau 

memang Anda tidak menunda–nundanya. 
 

Materi yang harus diurus dalam aspek adminitrasi adalah: 
 

• Perizinan usaha 
 

Perizinan usaha dibutuhkan untuk mempermudah ope-

rasional usaha. Ingat, saat Anda sudah mendapatkan izin 

maka tidak perlu khawatir dengan administratif dari 

pemerintahan. Nah, bisnis yang perlu mendapat-kan izin 

adalah: usaha perdagangan, memerlukan SIUP dari 

Departemen Perdagangan; usaha kepariwisataan, 

memerlukan izin usaha dari Departemen Kebudayaan 

dan Pariwisata; usaha jasa konstruksi, membutuhkan 

SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi); dan usaha 
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industri, memerlukan surat izin usaha industri 

yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian. 
 

• Pencatatan transaksi barang/jasa 
 

Dalam tahapan ini, Anda akan dipertemukan dua pen-

catatan intern dan pencatatan transaksi ekstern. Mulai 

dari kas masuk dari dalam (intern), sampai transaksi 

dari luar (ekstern). Maka tidak heran kalau seorang 

pebisnis selalu membutuhkan nota atau faktur sebagai 

bukti transaksi. 
 

• Pajak 
 

Pajak adalah uang yang diberikan kepada kas negara 

berdasarkan peraturan undang–undang yang ber-laku. 

Pajak Indonesia sendiri meliputi: (1) Ketentuan umum 

perpajakan, (2) Pajak Penghasilan, (3) Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, (4) Pajak 

Penjualan Barang Mewah, dan (5) Bea Materai. 
 

Semua elemen administrasi itu akan sangat terlihat ribet 

dan membuang waktu. Tetapi, percayalah kalau dari awal 

Anda sudah mengikuti alurnya semua akan mengalir be-

gitu saja. Jangan sampai Anda dipanggil pihak pajak ka-

rena telat melaporkan ataupun membayar pajak. Kenapa? 

karena itu sangat memalukan. 
 

Aspek administrasi cukup penting dalam dunia bisnis. 

Tidak ada alasan usaha yang dijalankan masih kecil 
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untuk memandang aspek remeh. Padahal segala sesuatu 

harus dipraktikkan sejak masih kecil, hal tersebut untuk 

menghindari kekeliruan setelah usaha itu menjadi bisnis 

raksasa yang mengagumkan. Mulailah dari hal-hal kecil, 

seperti mencatat keluaran dan masukan yang terjadi. 

Mencatat semua transaksi dan mengumpulkan nota-nota. 

Setelah itu semua terselesaikan, barulah Anda mencoba 

membuat sistem pembukuan. 
 

Dari praktik itulah Anda akan mengetahui alur yang 

terjadi dengan usaha tersebut. Bisa dibayangkan, kalau 

sudah mengetahui alur tentu akan dipermudahkan untuk 

mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki. Bukankah hal 

tersebut akan mempermudah untuk menentukan jalan 

usaha ke depannya. Agar Anda semakin jelas seberapa 

penting aspek administrasi, di bawah ini ada beberapa 

manfaatnya: 
 

• Mengetahui laba ataupun kerugian atas usaha 
 

Dari proses pencatatan sederhana dilakukan, tentu 

menuntut untuk Anda mencermati berbagai transaksi 

yang terjadi. Manfaat ini mempermudah Anda dalam 

menentukan keuntungan bersih yang didapatkan. Anda 

tidak perlu mengkira-kira karena Anda memiliki 

catatan penjualan dan pembelian yang jelas. 
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• Menghindari dari kerugian 
 

Manfaat selanjutnya yang juga tidak kalah bagus un-

tuk usaha akan dimudahkan untuk menghindar dari 

kerugian. Kenapa seperti itu? Karena kembali lagi dari 

transaksi yang terjadi dicatat kembali, termasuk di 

dalamnya nota pembelian. Hal tersebut tentu akan 

mempermudahkan Anda untuk menentukan harga jual 

yang sesuai. Coba bayangkan kalau nota tersebut tidak 

disimpan ataupun tidak dicatat kembali. Ada kalanya 

Anda lupa, dan yang akan terjadi Anda akan keliru 

dalam menetapkan harga jual yang sesuai. 
 

Baiklah, anggap saja Anda asal menentukan harga 

jual. Pasti yang akan terjadi dua kemungkinan. (1) 

Anda akan menentukan harga yang lebih murah dari 

pembelian, dari sini mungkin pelanggan akan banyak, 

tetapi jelas akan rugi. (2) Anda akan menentukan 

harga yang jauh lebih mahal dari pembelian, dampak 

langsungnya pelanggan akan berkurang. Apakah Anda 

rugi? Jelas, karena kembali pada pembahasan awal, 

bahwa konsumen adalah rajanya. 
 

• Sebagai data evaluasi bisnis 
 

Inilah manfaat paling krusial dari aspek administrasi 

sebagai alat yang bisa digunakan untuk evaluasi bis-

nis. Dari proses pencatatan yang Anda lakukan dari 

awal jalannya bisnis, tentu dapat dilihat mengenai 
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berkembangan bisnis tersebut. Apakah Anda rugi 

ataupun untung semua itu dapat Anda lihat dengan 

jelas. Secara bersamaan Anda terbantu untuk menen-

tukan langkah selanjutnya untuk menambah keun-

tungan bisnis tersebut, ataupun mengurangi kerugian. 
 

Sedangkan untuk aspek hukum, beberapa tokoh memberi 

pendapatnya sebagai berikut 
 

Bestuur Rechts (Bld). 
 

Hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan-pera-

turan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, 

yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu 

perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang 

terjadi dalam praktik bisnis. 
 

Fungsi hukum bisnis 
 

Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi 

bisnis, untuk memahami hak dan kewajibannya dalam 

praktik bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas 

di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, dan dinamis 

(yang dijamin oleh kepastian hukum). 
 

Dari kedua pendapat di atas bisa diamati bahwa aspek hu-

kum dalam bisnis dimaknai sebagai alat yang digunakan 

untuk membuat bisnis lebih aman dan nyaman dijalankan 

antara pebisnis dan aktor lainnya. Tentu hal tersebut 

berkaitan dengan aturan-aturan yang telah disepakati. 
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2. Aspek Pemasaran 
 

Aspek yang tidak kalah penting adalah pemasaran. Saat 

sudah menyinggung masalah pemasaran, dituntut untuk 

melebarkan perspektif. Karena di sini, Anda akan diajak 

menuju dunia yang begitu luas, bukan lagi membahas 

mengenai apa yang akan dilakukan dengan bisnis terse-

but, tetapi sudah merambah pada interaksi dengan kon-

sumen. Itu kenapa terdapat ilmu komunikasi pemasaran. 

Bukankah hal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa 

pemasaran memiliki tempat spesial dalam perencanaan 

bisnis? 

 
Terence A. Shimp (2003), mengemukakan pemahamannya 

tentang komunikasi pemasaran. Ia berkata, “Komunikasi 

pemasaran dapat dipahami dengan mengurai dua unsur 

pokoknya, yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi 

adalah proses di mana pemikiran dan pemahaman di-

sampaikan antarindividu atau antara organisasi dengan 

individu. Sedangkan pemasaran adalah sekumpulan ke-

giatan di mana perusahaan dan organisasi lainnya men-

transfer nilai-nilai (pertukaran) antara mereka dengan 

pelanggannya, jika digabungkan, komunikasi pemasaran 

merepresentasikan gabungan semua unsur dalam bauran 

pemasaran merek, yang memfasilitasi terjadinya pertu-karan 

dengan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada 

pelanggan atau kliennya.” 
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Pendapat yang hampir senada dikemukakan oleh 

Schiffman dan Kanuk 
 

(2004) yang menyatakan bahwa, “Pada umumnya, komu-

nikasi pemasaran yang dilakukan perusahaan dirancang 

agar konsumen mengetahui produk tersebut, mendorong 

pembelian atau komitmen, menimbulkan sikap yang 

positif terhadap produk, memberikan arti simbolis ke-pada 

produk atau menunjukkan bagaimana komunikasi tersebut 

dapat lebih baik dalam memecahkan masalah konsumen 

jika dibandingkan dengan produk (barang atau jasa) 

kompetitor. 
 

Dari pendapat di atas bisa diambil benang merah bahwa 

aspek pemasaran bukan hanya menjual produk, dapat 

untung, sudah selesai. Tidak seperti itu dan tidak bisa 

seperti itu. Pemasaran memiliki zona yang lebih luas 

karena di sini seorang pebisnis diwajibkan untuk meraba 

konsumen yang akan menjadi target dari pemasaran. Anda 

benar, di sinilah posisi pengenalan produk. 
 

Tentunya sebuah pengenalan yang mengesankan dibu-

tuhkan untuk menciptakan image baik pada produk. Itulah 

yang nantinya akan bertugas untuk memersuasi 

konsumen. Semakin ke sini, Anda akan memahami bahwa 

promosi juga masuk dalam ranah pemasaran. Ship (2003) 

menjelaskan bahwa keputusan konsumen untuk membeli 

merek yang dipasarkan, tergantung pada usaha promosi 

dan komunikasi pemasaran dalam memfasilitasi 
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pembelian. Oleh karena itu, dalam merancang pesan, pe-

masaran harus mampu menciptakan asosiasi yang kuat, 

unik antara merek dengan ciri–ciri dan manfaatnya. 
 

Begitu luasnya aspek pemasaran tentu diperlukan banyak 

ruang lingkup yang harus dicapai dengan baik dan benar. 

Ruang lingkup inilah yang nantinya akan menjadi target 

Anda dalam menjalankan pemasaran yang sesuai tujuan 

bisnis. Asep Suryana (2012) menyatakan bahwa ruang 

lingkup dari komunikasi pemasaran, meliputi (1) konsu-

men sebagai target, (2) rancangan pesan pemasaran, (3) 

membangun citra organisasi dan merek, (4) budget ko-

munikasi, (5) strategi penyampaian pesan pemasaran, (6) 

strategi komunikasi pemasaran, (7) pengendalian komu-

nikasi pemasaran, (8) keputusan komunikasi pemasaran. 
 

Delapan ruang lingkup komunikasi pemasaran tersebut 

saling terkait. Hal tersebut otomatis akan memberikan 

penjelasan ketika salah satu ruang tidak maksimal maka 

akan berakibat pada ruang lingkup lainnya. Anda akan 

termudahkan dengan aspek pemasaran kalau Anda be-nar-

benar ahli dalam bisnis yang dijalankan. Kenapa bisa 

seperti itu? Karena dengan Anda ahli dalam bisnis 

tersebut, berarti Anda sudah tahu alur yang akan dilalui. 

Bukankah lebih menyenangkan mengetahui jebakan yang 

sudah diketahui? 

 

Inilah dunia bisnis. Sebuah bisnis yang tercipta karena 

adanya dua elemen yang membutuhkan, yaitu konsumen 
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dan produsen. Tantangan terberatnya harus sikap saling 

menghargai dan mengerti. Kenapa? Karena konsumen ha-

nya mau dimengerti dan dipuaskan dengan apa yang Anda 

jual. Sampai di sini, pembahasan akan semakin melebar 

menuju analisis khalayak. Tahapan ini pun harus pebisnis 

perhatikan karena inilah ujung tombak Anda memasang 

produk tersebut di pasar. Jangan sampai Anda salah dalam 

positioning produk. Sampai hal itu salah, hasil akhirnya 

jelas produk tersebut tidak akan laku. 
 

Misalnya, sabun Detol mengenalkan dirinya sebagai 

sabun kesehatan. Itulah kepercayaan yang ingin 

ditanamkan oleh produk tersebut pada konsumen. Yah, 

sampai kapan pun itulah yang akan diposisikan sabun 

Detol di pasaran. Tidak heran, kalau kemudian iklan dan 

promosi Detol begitu gencar dengan permasalahan 

kesehatan yang dapat diatasi dengan sabun Detol tersebut. 

Nah, itulah sebe-rapa hal yang membuat positioning harus 

diperhatikan dengan baik. 
 

Nah, berikut adalah beberapa syarat yang harus Anda 

perhatikan untuk menjalankan positioning yang maksimal 
 

1) Mencerminkan keunggulan positif 
 

Syarat pertama yang termasuk paling utama adalah 

dengan positioning diharapkan pebisnis mampu mem-

beri bayangan positif terhadap konsumen mengenai 

produk tersebut. Ambilah contoh, brand air mineral 

yang begitu melekat di masyarakat adalah Aqua. Bisa 
 
 
 

BAB II Perencanaan Bisnis 57 



dikatakan inilah positioning produk yang berhasil 

karena sampai sekarang masyarakat selalu menyebut 

air mineral dengan Aqua, padahal brand yang dibeli 

bukan Aqua. 
 

2) Positioning mampu menjadi alasan konsumen untuk 

membeli 
 

Setelah mampu memberi citra positif pada konsumen, 

diharapkan dengan positioning produk itu pula kon-

sumen memiliki alasan untuk membeli produk Anda. 

Setidaknya dengan hal ini, pebisnis memberikan re-

komendasi kepada konsumen akan produknya. Untuk 

hasil akhirnya, serahkan pada kemampuan persuasif 

dari iklan dan promosi lainnya. 
 

3) Positioning diharapkan unik 
 

Syarat selanjutnya yang juga tidak kalah penting 

adalah buatlah positioning dengan unik, hal ini di-

harapkan konsumen akan lebih mengingat produk 

yang Anda jajakan. Hal ini pula yang akan membuat 

ciri produk terhadap produk sejenis. Nah, dari sinilah 

Anda akan mampu bersaing dengan sehat dengan para 

kompetitor. 
 

Sampai di sini, semakin dipertegas bahwa pemasaran 

memiliki jangkauan yang begitu luas dan proses yang 

panjang. Bukan berarti itu semua tidak bisa dihadapi 

dengan mudah. Semua detail bisnis itu mudah untuk 
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Anda, cukup itu yang perlu ditanamkan dalam mindset 

Anda. Manfaatkan semua peluang yang ada dan gunakan 

peluang tersebut dengan maksimal. Hal tersebut akan 

sangat membantu Anda dalam menjalankan pemasaran. 

Apalagi, sekarang kita berada di zaman yang semuanya 

serba canggih. Gunakanlah peluang tersebut dengan baik, 

untuk mendulang goal yang Anda inginkan. 
 

Anda tidak perlu khawatir karena semuanya bisa dipel-

ajari. Tersenyum dan percaya Anda akan bisa melewati 

semuanya dengan sangat mudah. Asalkan modal utama 

dalam bisnis sudah Anda kantongi, yaitu Anda menyukai 

bisnis tersebut dan menjalankannya dengan konsisten 

serta fokus. Apakah Anda takut gagal? Bukankah saya 

dan Anda sudah sepakat bahwa keberhasilan tidak akan 

enak tanpa pengorbanan dan tantangan? Bukankah Anda 

sudah sepakat bahwa lampu itu akan bersinar dengan 

energi positif dan energi negatif? Tidak ada yang perlu 

Anda khawatirkan. Percayalah dengan apa yang sudah 

Anda yakini. 

 
 

3. Aspek Sosial dan Ekonomi 
 

Memasuki aspek yang ketiga, Anda akan dipertemukan 

dengan elemen yang harus sangat dicermati. Karena inilah 

aspek yang akan berhubungan dengan seberapa jauh 

bisnis ataupun usaha Anda bisa bermanfaat untuk 

masyarakat sekitar. Aspek ini selalu berkaitan erat dengan 
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manusia, bahkan sudah menjadi pengetahuan umum 

bahwa manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial 

adalah makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan 

orang lain. Tepat, kurang lebih seperti itulah pelajaran 

yang didapat saat berada di bangku SD mengenai makhluk 

sosial dengan berbagai pengertian dari para tokoh lain, 

yang benang merahnya masih tetap sama. 
 

Aspek sosial erat kaitannya dengan unsur budaya. Inti dari 

budaya adalah apa pun yang berasal dari hasil karya 

manusia. Pendapat senada disampaikan oleh Samovar dan 

Porter (2003. 29) yang mengungkapkan bahwa, 

“Kebudayaan adalah suatu perilaku belajar yang dipin-

dahkan (diwariskan) dari satu generasi ke generasi lainnya 

untuk tujuan mengutamakan kehidupan manusia dan 

kehidupan sosial dengan maksud untuk bertahan hidup 

dan beradaptasi serta berkembang.” Sampai di sini, da-pat 

ditarik benang merahnya bahwa budaya ada karena 

manusia. 

 

Bahasa masuk dalam kategori budaya yang dihasilkan dari 

proses interaksi. Hal tersebut sepaham dengan pendapat 

Deddy Mulyana yang mengatakan bahwa, “Bahasa adalah 

suatu peta besar yang mengambarkan budaya (2004. 73).” 

Nah, sampai di sini bisa diambil kesimpulan bahwa aspek 

komunikasi pemasaran pun masuk dalam aspek sosial dan 

budaya. Kenapa? Karena di sinilah muara komunikasi yang 
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baik dirancang, untuk kemudian disebarkan kepada se-

luruh konsumen. 
 

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah seberapa pen-

tingkah aspek sosial dan budaya untuk perencanaan bis-

nis? Sebagai seorang pebisnis, akan lebih baik jika Anda 

tidak hanya memikirkan diri sendiri. Seorang pebisnis 

dihadapkan dengan banyak hal yang saling terkait antara 

satu individu dengan individu lainnya. Jangan sampai 

karena begitu bergairah untuk menjalankan bisnis, Anda 

melupakan posisi-posisi manusia lain yang tidak boleh 

dirugikan. 
 

Mungkin tidak akan menjadi masalah kalau bisnis yang 

akan dijalankan berada di satu kawasan yang sudah sangat 

Anda kenal. Tetapi, akan menjadi tantangan ketika Anda 

membuka bisnis tersebut di wilayah baru. Nah, di sinilah 

aspek sosial dan budaya akan beraksi. Anda tentu harus 

tahu karakter warga di sekitar bisnis yang akan dijadikan 

tempat bisnis. Komunikasi yang seperti apa yang sesuai 

dengan mereka dan cara seperti apa yang harus digunakan 

agar bisnis tersebut tidak mengganggu mereka. Kalau bisa 

malah bisnis yang akan Anda buka memberi keuntungan 

untuk warga. 
 

Ambillah contoh sederhana, Anda buka usaha martabak 

dengan gerobak dorong. Tentunya Anda akan memilih 

tempat yang strategis untuk berjualan. Anda tidak bisa 

langsung menggunakan lahan kosong ataupun membuka 
 
 

 

BAB II Perencanaan Bisnis 61 



lapak di halaman orang lain. Catatan, lahan kosong dan 

halaman itu milik orang yang Anda kenal dekat, silakan 

digunakan semaunya. Tetapi, cara itu kurang pas kalau 

Anda gunakan untuk orang yang sama sekali tidak Anda 

kenal. 
 

Bahasa jawanya “toto kromo”, jadi seorang pebisnis juga 

harus tahu dan menggunakan tata krama saat menja-

lankan bisnis. Cobalah Anda tanyakan kepada pemiliki 

halaman tersebut. Apakah bisa digunakan? Terus kompen-

sasinya berapa dan lain sebagainya. Tepat, hal itu ibarat 

Anda menyewa lapak. Elemen ini jelas terlihat sepele, tapi 

kalau sampai berani meremehkannya, masa depan bisnis 

Anda menjadi taruhannya. 
 

Ceritanya akan berbeda dan semakin luas ketika contoh 

yang diambil adalah pembuka perusahaan. Jelas hal itu 

konteksnya bukan lagi satu individu. Treatment yang 

harus Anda berikan pun otomatis berbeda. Di sinilah, 

sebuah bisnis harus menjadi bermanfaat. Misalnya saja, 

Trans Media Group yang berada di bawah kendali Chairul 

Tanjung. Beberapa tahun yang lalu begitu megah ka-rena 

mereka menargetkan untuk membuat Trans Studio 

Bandung. 
 

Saya percaya, ada banyak hal yang harus dilakukan pihak 

perusahaan untuk merealisasikan bisnis tersebut. Apalagi 

bisnis yang akan dibuka adalah wahana permainan yang 

berukuran cukup besar. Bayangkan saja, tadinya lahan 
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kosong dengan tumbuhan liar, sekarang dibabat habis 

untuk sebuah proyek. Jelas perubahan yang akan terjadi 

cukup signifikan. Misalnya saja, udara yang semakin 

panas. Apakah hal tersebut mengganggu masyarakat di 

sekitarnya? Yah, jelas mengganggu. 
 

Tetapi dengan pemahaman sosial budaya yang baik dan 

cara berkomunikasi dengan baik pula, keluhan masyarakat 

semacam itu bisa diatasi, digantikan dengan nilai positif 

lainnya yang akan menguntungkan masyarakat sekitar. 

Misalnya saja dengan membuat lapangan perkerjaan baru 

untuk masyarakat yang tinggal di sekitar bisnis tersebut 

akan dibuka. Ambilah contoh, pembukaan pabrik gula di 

Sragi, Jawa Tengah. Tentu pihak pabrik harus memikirkan 

ganti atau nilai positif yang bisa mereka berikan pada 

masyarakat sekitar. Misalnya, memberi kesempatan untuk 

masyarakat sekitar untuk bekerja di prabrik tersebut. 
 

Aspek sosial adalah mengelola dan mengatur sumber daya 

alam yang belum ada campur tangan dari manusia. Aspek 

sosial memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. 

Dari sisi negatif yaitu perubahan demografi, budaya dan 

kesehatan masyarakat juga perubahan gaya hidup, adat 

istiadat dan struktur sosial lainnya. Dari sisi positif ya-itu 

adanya alat transportasi, listrik, air juga tersedianya 

jembatan bagi masyarakat sekitarnya. 
 

Berikut adalah dampak negatif dari aspek sosial dan eko-

nomi yang perlu diperhatikan oleh para pebisnis 
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1) Komponen demografi 
 

a) Struktur penduduk. 
 

b) Tingkat pendapatan penduduk. 
 

c) Pertumbuhan penduduk. 
 

d) Tenaga kerja. 
 

2) Komponen budaya 
 

a) Kebudayaan (adat istiadat, nilai dan norma 

budaya). 
 

b) Proses sosial. 
 

c) Warisan budaya. 
 

d) Sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana 

usaha atau kegiatan. 
 

e) Perubahan kelembagaan masyarakat di bidang 

ekonomi seperti pendidikan, agama dan keluarga. 
 

f) Perubahan pelapisan sosial berdasarkan pendi-

dikan, ekonomi, pekerjaan dan kekuasaan. 
 

g) Perubahan kekuasaan dan kewenangan melalui 

kepemimpinan formal dan informal, mekanisme 

pengambilan keputusan di kalangan individu yang 

dominan, pergeseran nilai kepemimpinan. 
 

h) Kemungkinan terjadinya tingkat kriminalitas dan 

konflik antarwarga asli dengan pendatang. 
 

i) Perubahan adaptasi ekologis.  
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3) Kesehatan masyarakat 
 

a) Parameter lingkungan masyarakat yang diperkira-

kan terkena dampak rencana pembangunan dan 

berpengaruh terhadap kesehatan. 
 

b) Proses dan potensi terjadinya pencemaran. 
 

c) Potensi besarnya dampak timbulnya penyakit 

(angka kesakitan dan angka kematian). 
 

d) Kondisi lingkungan yang dapat memperburuk 

proses penyebaran penyakit. 
 

e) Perubahan sumber daya kesehatan masyarakat. 
 

f) Perubahan kondisi sanitasi lingkungan. 
 

g) Perubahan status gizi masyarakat. 
 

h) Perubahan kondisi lingkungan yang dapat mem-

permudah proses penyebaran penyakit. 

 

Berbagai aspek negatif tersebut menambah pemahaman 

bahwa dunia bisnis tidak hanya berbicara mengenai “ba-

nyaknya uang”, tetapi lebih dalam dan lebih luas dari itu. 

Bisnis tidak melulu mengenai dunia yang selalu ber-hawa 

panas karena banyaknya kompetitor yang saling bersaing 

untuk meraih pasar yang luas. Tetapi bisnis juga 

mengajarkan banyak hal mulai dari sportifitas, kesabaran, 

menghargai, dan kebermanfaatan. 
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4. Aspek Teknis dan Teknologi 
 

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam merancang 

perancanaan bisnis adalah mengenai hal-hal yang meli-

puti teknis dan teknologi. Sekarang Anda akan memasuki 

pada kajian mengenai bagaimana perusahaan ataupun 

bisnis tersebut akan dioperasikan (teknis). Aspek teknis 

ini jelas harus diperhatikan untuk membuat bisnis yang 

Anda jalankan mampu berjalan dengan lancar. 
 

Di sini Anda harus melakukan pengujian terhadap teknis 

yang akan digunakan sesuai dengan aspek pemasaran 

yang sudah dirancang. Jangan sampai Anda keliru da-lam 

menetapkannya karena hal tersebut akan berakibat fatal 

terhadap perusahaan ataupun bisnis. Nah, inilah beberapa 

elemen yang berkaitan dengan aspek teknis dan teknologi. 

 
 

1. Alat yang akan digunakan dalam produksi 
 

Sebagai seorang pebisnis, Anda dituntut untuk peka 

dalam menentukan alat yang seperti apa yang cocok 

untuk produk. Alat di sini berkaitan dengan teknologi. 

Aturannya sama seperti di awal, yaitu harus disesuai-

kan dengan aspek pemasaran terlebih dahulu. Hal ini 

untuk menghindari pengeluaran yang membengkak. 

Mari ambilah contoh, Anda adalah seorang pebisnis 

batik. Alat yang digunakan harus canting dan lain 

sebagainya. Anda jangan memilih membuat batik 
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dengan plangkan sablon, karena hal itu tidak cocok 

dengan aspek pemasaran yang Anda gunakan. 
 

Kenapa demikian? Tentu Anda masih ingat, garis 

besar dari aspek pemasaran adalah membangun image 

pro-duk dengan branding yang dilakukan dengan 

berbagai macam promosi. Penampilan branding 

tersebutlah yang akan menjadi ciri khas dari produk 

tersebut. Jadi, Anda harus konsisten dengan 

positioning pro-duk yang sudah dibuat sejak awal. 

Nah, kalau Anda memilih plangkan sablon, itu akan 

sedikit keliru. Karena image batik yang sudah Anda 

tonjolkan dalam positioning produk tidak terwujud. 

Apa akibatnya? Ya, konsumen memandang brand 

produk yang Anda tawarkan tidak sesuai. 
 

Tidak ada pilihan lain selain Anda menggunakan tek-

nik batik tradisional yang menggunakan canting dan 

alat lainnya dalam produk batik tersebut. Mungkin, 

beberapa di antara Anda akan ada yang mengatakan 

bahwa, “Dengan plangkan sablon produk yang akan 

dihasilkan lebih banyak dua kali lipat. Toh, sama 

motif batik yang dihasilkan.” 
 

Itu pendapat yang benar. Tapi harus ada yang dilu-

ruskan, yang namanya batik adalah melukis atas kain 

menggunakan malam dan canting. Sedangkan sablon 

itu nyetak (japlak) motif pada kain. Tentu kedua hal 

tersebut sangat amat berbeda. Kalaupun Anda masih 
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kekeh dengan pendirian menggunakan plangkan 

sablon, ya pilihan lainnya Anda harus mengganti se-

mua alur pemasaran yang hendak dijalankan. Ingat, 

pemasaranlah yang akan mengenalkan produk Anda 

kepada konsumen. Aspek itulah yang akan memersu-

asi konsumen potensial untuk melanjutkan ataupun 

menghentikan transaksi. Maka dari itu, jangan sampai 

aspek teknis ini tidak sesuai dengan apa yang ingin 

Anda jual. 
 

2. Lahan yang akan digunakan 
 

Aspek teknis juga terkait dengan lahan yang akan 

digunakan untuk mengoperasikan bisnis. Sebagai 

pebisnis, berambisi mendapatkan laba yang banyak itu 

boleh. Bahkan dianjurkan, tapi tetap saja ambisi 

tersebut harus diimbangi dengan perhatian Anda 

dengan lingkungan. Anda tidak bisa langsung meng-

ambil keputusan untuk mendirikan perusahaan di 

sembarang tempat. Jadi, ada baiknya Anda melakukan 

pemilihan lokasi yang tepat. 
 

Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya masih berkaitan 

dengan aspek sosial dan ekonomi. Ingatkah Anda 

bahwa bisnis tidak boleh dilakukan secara sembrono. 

Karena bisnis membahas banyak individu, dan semu-

anya harus diperhatikan untuk memperkecil dampak 

negatif yang akan ditimbulkan. 
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3. Produktivitas produk 
 

Untuk elemen selanjutnya dalam aspek ini adalah 

mengenai produktivitas produk yang harus dihasilkan. 

Produktivitas ini berkaitan dengan banyaknya barang 

yang harus selesai setiap harinya. Anda benar, elemen 

ini bersangkutan dengan teknis yang dipilih untuk 

menghasilkan produk. Teknis yang baik, otomatis 

akan membutuhkan teknologi yang tinggi. Semakin 

tinggi teknologi yang digunakan maka kemungkinan 

produk yang dihasilkan akan lebih tinggi pula. 
 

Misalnya, pabrik tenun dengan menggunakan me-sin 

tenun tradisional dengan mesin tenun modern. 

Tentunya dengan menggunakan mesin modern akan 

lebih banyak barang yang dihasilkan. Pertanyaan yang 

kemudian muncul, apakah semuanya harus menggu-

nakan mesin modern untuk mencapai produktivitas 

produk yang tinggi? Ya tidak juga. 
 

Kenapa? Jawabannya kembali lagi, Anda harus kon-

sisten dengan apa yang ingin Anda tonjolkan dari 

brand yang ingin dikenalkan kepada konsumen. Tepat, 

pembahasan ini kembali lagi pada aspek pe-masaran. 

Ambillah contoh batik, proses membatik itu lebih 

lama dua kali lipat kalau dibandingkan dengan sablon. 

Apakah itu menguntungkan? Jelas, hal itu 

menunjukkan bahwa sablon memiliki keuntungan 
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dengan sedikitnya modal yang dibutuhkan. Apakah 

Anda tergiur? 
 

Sebelum Anda menjawab iya, sebagai pebisnis seba-

iknya Anda perhatikan dulu dengan apa yang ingin 

dijual. Kalau aspek pemasaran yang digunakan sudah 

menggunakan brand batik, berarti Anda tidak 

memiliki kesempatan untuk mengubah alat produksi 

dengan sablon. Karena batik identik dengan proses 

melukis kain, bukan menjiplak motif. Inilah point 

pentingnya. Jadi, jangan sampai gara-gara mengejar 

stok produk, Anda lupa dengan spesifikasi barang 

yang dijajakan. Bukan kerugian yang akan melanda, 

konsumen pun tidak lagi percaya dengan brand yang 

sudah Anda bangun melalui aspek pemasaran. 

Bukankah keper-cayaan konsumen itu nomor satu? 
 

Aspek teknis dan teknologi di atas, semakin memperjelas 

bahwa bisnis adalah dunia yang tidak asal - asalan. Bisnis 

bukan hanya sekadar itu, ada ilmu yang lebih penting dari 

uang. Setiap aspek berkaitan maka lakukan semua tahapan 

dengan benar. Hal ini untuk membuat langkah Anda 

semakin mudah untuk ke depannya. Anda tidak perlu 

khawatir. 
 

Anda memiliki banyak waktu untuk belajar dari setiap 

prosesnya. Gagal itu dibutuhkan untuk membuat Anda 

istirahat. Rencanakan semuanya dengan matang dan 

lakukan eksekusi yang baik dan benar. Tidak ada kata 
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mundur, dan meninggalkan apa yang sudah direncanakan. 
 

Anda hanya dituntut untuk lebih teliti menjalankannya. 
 

Perbaiki yang salah, dan pertahankan yang sudah benar. 
 

Ingat, proses tidak pernah membohongi hasil. 
 

 

5. Aspek Manajemen 
 

Inilah inti dari proses perencanaan bisnis. Anda akan 

dihadapkan pada aspek manajemen. Aspek inilah pangkal 

bisnis. Dalam aspek ini pebisnis akan berada pada proses 

mulai dari awal, kemudian masuk pada proses produk, dan 

kontrol terhadap karyawan, sampai proses evaluasi. 

Semua rangkian proses tersebut terkumpul dalam satu 

aspek, yaitu manajemen. 
 

Manajemen berasal dari kata Italia “maneggiare” yang 

kurang lebih berarti menangani atau to handle. Pada 

penggunaan sehari-hari, kata manajemen bisa digunakan 

dalam empat pengertian yang berbeda (McFarland, 1979). 

Pertama, kata manajemen dapat dipahami sebagai proses 

pengorganisasian, yakni perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, penggiatan, dan pengevaluasian. Kedua, kata 

manajemen juga berarti suatu karier, pekerjaan. Ketiga, 

manajemen juga dapat berarti kelompok orang yang ber-

tanggung jawab dalam menjalankan sebuah organisasi. 

Keempat, kata manajemen dapat juga berarti sebagai 

sebuah ilmu atau seni tentang perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengevaluasian. 
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Dari pengertian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa 

manajemen adalah sebuah tahapan yang di dalamnya 

terdapat perencaan bisnis, action dari bisnis yang sudah 

direncanakan, dan evaluasi terhadap bisnis yang sudah 

dijalankan. Bukankah hal ini menunjukkan bahwa aspek 

ini adalah poros dari semua aspek yang telah diuraikan di 

atas? Untuk itu, kelola semuanya dengan seimbang dan 

tidak berlebihan. 
 

Fungsi-fungsi dasar dari manajemen menurut Dessler 

(1996) meliputi: planning (perencanaan), organizing 

(pengorganisasian), staffing (pengelolaan staf), lea-ding 

(pengarahan), dan controlling (pengontrolan atau 

pengendalian). Nah, berikut adalah sedikit mengenai 

penjabarannya: 
 

• Planning (perencanaan) 
 

Tahapan yang pertama yang harus Anda lakukan un-

tuk aspek manajemen adalah perencanaan. Di sinilah 

seorang pebisnis menentukan apa yang akan dilaku-

kan. Produk apa yang akan dijual, dan berbagai target 

yang akan hendak dicapai. Planning mempermudah 

alur bisnis yang akan dilakukan, selain itu dengan 

membuat planning, pebisnis akan lebih fokus dengan 

point-point besar yang hendak dicapai. Di sinilah ra-

hasia konsisten dan fokus para pebisnis. 
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• Organizing (pengorganisasian) 
 

Fungsi lain yang bisa diambil dari aspek manajemen 

adalah pengorganisasian. Di sini Anda dituntut untuk 

melakukan subbagian dalam sebuah struktur. Tugas 

besar seorang pebisnis adalah mengejar keuntungan 

yang besar. Tapi, untuk mencapai target tersebut 

seorang pebisnis tidak bisa berdiri sendiri. Anda 

memerlukan beberapa tangan untuk menyelesaikan 

semua goal tersebut. 
 

Semakin besar dan tinggi tujuan itu maka semakin 

besar pula tangan yang Anda butuhkan. Semakin 

banyak tangan yang bekerja sama dengan Anda, 

otomatis semakin banyak pula individu yang harus 

diseragamkan pemikirannya. Hal tersebut untuk 

mempermudah terciptanya visi dan misi yang sama. 

Nah, di sinilah ilmu psikologi komunikasi dibutuhkan. 

Dan yang perlu Anda ketahui adalah setiap individu 

memiliki kerangka pikir yang berbeda-beda. 
 

Untuk mempermudah proses komunikasi tersebut, 

pengorganisasian dibutuhkan. Hierarki dalam sebuah 

organisasi sangat dibutuhkan. Selain untuk batas 

tingkatan, juga untuk mempermudah evaluasi terha-

dap setiap bagian. Fungsi pengorganisasian tentu akan 

menciptakan komando dan peraturan lain yang harus 

dikoordinasikan dengan baik dalam setiap bagiannya. 
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• Staffing (pengelolaan staf) 
 

Pengelolaan staf meliputi berbagai hal untuk menen-

tukan karyawan. Mulai dari penentuan jenis karya-

wan yang harus direkrut, penyeleksian karyawan, 

penentuan kriteria penampilan, dan pengembangan 

karyawan. Mungkin untuk beberapa pebisnis, penge-

lolaan staf ini mungkin cukup mudah. Bukan berarti 

Anda boleh meremehkannya. Karyawan adalah orang 

terdekat yang harus Anda samakan persepsinya. 
 

Sebelum masuk dalam jajaran orang terdekat, Anda 

harus perhatikan bahwa karyawan-karyawan tersebut 

sudah masuk dalam klasifikasi yang sesuai dengan 

kebutuhan bisnis yang akan dijalankan. Ambilah 

contoh, Toko Malala yang spesifikasi penjualannya 

pada aksesoris perempuan. Tentunya, pihak pimpinan 

Toko Malala sudah memiliki gambaran karyawan 

yang akan menjadi bagian dalam toko tersebut. 
 

Pihak pimpinan tentu akan memilih karyawan yang 

sesuai dengan ciri khas Toko Malala yang sudah 

mereka rancang sejak proses pemasaran diterapkan. 

Setelah tahapan itu terlewati, tugas lainnya adalah 

evaluasi atas kinerja karyawan-karyawan tersebut, dan 

pemberian pelatihan ataupun pemberian kesempatan 

untuk promosi jabatan. 
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• Leading (pengarahan) 
 

Tugas seorang pebisnis bukan hanya mengatur dan 

pemberi pekerjaan kepada karyawan. Pebisnis yang 

baik adalah mereka yang mampu memberikan peng-

arahan pada karyawannya. Pengarahan bukan hanya 

berupa perintah untuk menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu. Tetapi memotivasi bawahan pun termasuk da-

lam proses pengarahan. Selain itu memberi apresiasi 

terhadap hasil kerja para karyawan juga termasuk 

dalam fungsi ini. 
 

Apresiasi itu bisa diberikan untuk karyawan yang me-

mang pantas mendapatkannya. Di sisi lain, Anda juga 

wajib memberikan hukuman untuk karyawan yang 

tidak disiplin dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hal 

tersebut dibutuhkan untuk membuat para karyawan 

memahami dan menaati peraturan yang berlaku. Hal 

ini menunjukkan bahwa komunikasi pada karyawan 

itu sangat dibutuhkan untuk menyamakan persepsi 

mereka terhadap apa yang ingin Anda capai. 
 
• Controlling (pengontrolan) 
 

Fungsi terakhir dalam aspek manajemen adalah con-

trolling. Fungsi ini berisi mengenai penentuan standar 

kinerja, yang diserasikan dengan penampilan karya-

wan dalam menjalankan tugasnya. Anda memiliki 

peranan penting dalam fungsi ini karena di sinilah 

tahapan evaluasi akan ikut berperan. 
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Di sinilah Anda akan mengetahui karyawan-karyawan 

yang royal dengan peraturan perusahaan. Kemudian di 

antara kalian menanyakan kenapa controlling di-

butuhkan? Sesuatu yang tidak dikontrol pasti akan 

melewati batas. Sesuatu yang melewati batas, apalagi 

dalam bisnis tentu tidak akan menguntungkan. 
 

Ambilah contoh, karyawan telat. Kemudian dibiarkan 

begitu saja. Otomatis karyawan tersebut akan meng-

anggap enteng peraturan yang ada. Parahnya, kalau 

perilaku tersebut ditiru oleh karyawan lainnya. Jelas, 

akan berdampak pada waktu produksi yang semakin 

lama. Produksi yang tidak sesuai dengan jadwal pe-

ngerjaan pasti akan memperlambat proses transaksi 

yang akan terjadi. 
 

Bayangkan, perilaku negatif yang tidak terkontrol 

dengan segera akan berdampak besar terhadap goal 

yang akan didapatkan perusahaan. Sampai di sini 

Anda pasti sudah mampu mengambil garis besar 

bahwa aspek manajemen ini sangat amat penting 

untuk di-perhatikan. Di sinilah Anda akan dapat 

menentukan apakah bisnis tersebut akan tetap 

mempertahankan apa yang sudah ada. Ataupun 

membenahi sisi yang tidak sesuai. 
 

Pembahasan aspek manajemen ini akan semakin luas, 

mengingat yang perlu di-handle bukan hanya satu ruang 

lingkup. Tetapi cukup banyak dan semuanya harus teratasi 
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dengan baik dan benar. Sebelum semuanya berantakan, 

dan harus diulang dari awal. Ada baiknya Anda mulai 

mengatur semua perencanaan dengan baik. Eksekusi 

dengan tegas, dan serasikan dengan semua aturan yang 

sudah Anda terapkan untuk bisnis tersebut. 
 

Sekali lagi, bisnis bukan dunia permainan. Di sini banyak 

hal kecil yang harus diperhatikan, bukan hanya mengenai 

banyaknya uang yang harus Anda dapatkan. Tetapi lebih 

pada bagaimana Anda mampu mengomunikasikan semua 

impian bisnis tersebut kepada para karyawan. Bisnis tidak 

mudah untuk ditaklukan, tetapi bisnis memiliki daya tarik 

untuk ditaklukan. 

 
 

6. Aspek Keuangan 
 

Inilah aspek tervital yang harus Anda perhatikan dalam 

perencanaan bisnis adalah aspek keuangan. Aspek ini me-

liputi berbagai hal yang meliputi hal-hal yang berkaitan 

dengan sumber pendanaan. Mulai dari modal yang harus 

dimiliki, pelunasan hutang, biaya pengeluaran, biaya 

administrasi, menghitung berapa keuntungan yang akan 

didapat, atau bahkan memperkirakan kemungkinan ke-

rugian. Intinya, di sinilah Anda harus sangat teliti untuk 

setiap biaya yang keluar, dan uang yang masuk. 
 

Kenapa hal tersebut menjadi penting? Karena dengan 

aspek inilah seorang pebisnis mampu membandingkan 

pendapatkan dan pengeluaran yang terjadi selama bisnis 
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dijalankan. Dan harus diingat, modal yang Anda butuhkan 

bukan hanya uang. Tetapi juga aktiva tetap yang biasanya 

berbentuk modal mati. Garis besar dari aspek keuangan 

adalah menentukan keadaan seluruh keuangan yang ada 

dalam perusahaan. Terus kenapa aspek ini disebut paling 

vital? Di sinilah Anda akan melihat secara jelas mengenai 

keuntungan yang dihitung dari periode yang telah 

ditentukan. 
 

Secara lebih rinci bisa dilihat, berikut ini adalah beberapa 

hal yang bersangkutan dengan aspek keuangan: 
 

1. Sumber dana yang diperoleh 
 

Suatu bisnis, baik yang masih kecil ataupun sudah 

menjadi bisnis raksasa, tentu tidak akan lepas dari 

sumber dana (modal). Bedanya kalau bisnis yang di-

jalankan sudah besar, modal yang harus dikeluarkan 

akan lebih besar dibandingkan untuk bisnis yang 

masih kecil. Tahap awal yang harus dilakukan adalah 

dengan menghitung berapa banyak jumlah yang di-

butuhkan dalam bisnis tersebut. 
 

Sumber modal itu sendiri dibagi dua macam: (a) 

sumber pinjaman, modal yang berasal dari pinjaman. 

Bisa dilakukan dengan cara meminjam bank, pinjaman 

dari nonbank, atau bahkan pinjaman dari lembaga 

keuangan. Kelebihan dari “sumber peminjam” adalah 

tersedia modal dalam jumlah besar, jadi berapa pun 

yang dibutuhkan Anda bisa mendapatkannya. Dengan 
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catatan, Anda mampu menyanggupi peraturan yang 

pihak tersebut sediakan. 
 

Tentunya dengan adanya target hutang yang dikemba-

likan, diharapkan menjadi motivasi tersendiri untuk 

menjalankan proses bisnis dengan sungguh-sungguh. 
 

(b) Sumber dari sendiri, modal ini berasal dari “kan-

tong” sendiri. Misalnya, dari laba ataupun setoran 

saham. 
 
2. Kebutuhan Investasi 
 

Investasi adalah penanaman modal dalam janka waktu 

relatif panjang. Biasanya digunakan untuk aktiva te-

tap dalam berbagai bidang usaha. Secara umum kebu-

tuhan investasi ini mencakup: (a) prainvestasi, yang di 

dalamnya seperti biaya perizinan, pembuatan studi; 
 

(b) biaya pembelian aktiva tetap, yang di dalamnya 

meliputi aktiva tetap berwujud (tanah, gedung, dan 

lainnya) dan aktiva tetap tidak berwujud (lisensi, hak 

cipta, dan lainnya); (c) biaya operasional meliputi gaji 

karyawan, biaya listrik, biaya pemasaran, dan biaya 

lainnya. 
 
3. Arus Kas (Cash Flow) 
 

Cahs flow merupakan laporan aliran kas yang terjadi 

selama periode yang telah ditentukan. Laporan ini 

berisi mengenai berbagai transaksi yang terjadi da-lam 

perusahaan. Baik berbagai pemasukan, sampai 
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pengeluaran. Di sini Anda dipermudah untuk 

meramal-kan apakah bisnis tersebut mendapatkan laba 

ataupun mengalami kerugian. 
 

Nah, berikut adalah jenis-jenis cash flow: 
 

a. Initial cash flow atau lebih dikenal kas awal yang 

merupakan pengeluaran pada awal periode untuk 

investasi. 
 

b. Operasional cash flow merupakan kas yang dite-

rima atau dikeluarkan pada saat operasi usaha. 
 

c. Terminal cash flow merupakan kas yang diterima 

pada saat usaha tersebut berakhir. 
 

4. Kriteria Penilaian Investasi 
 

Untuk menentukan apakah investasi perlu dilakukan 

ataupun tidak. Seorang pebisnis terkadang menetap-

kan investasi dengan asal-asalan. Padahal dengan cara 

seperti itu, aspek keuangan akan rusak dan salah kap-

rah. Nah, di bawah ini ada beberapa kriteria investasi 

yang bisa Anda gunakan untuk menetapkan apakah 

investasi perlu dilakukan: 
 

a. Payback Period 
 

b. Average Rate of Return 
 

c. Net Present Value 
 

d. Internal Rate of Return 
 

e. Profitability Index (PI)  
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f. Serta berbagai rasio keuangan seperti radio li-

kuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profibilitas. 

Penggunaan rasio ini sebaiknya digunakan atas 

pemberian pinjaman kepada usaha yang sudah 

pernah berjalan sebelumnya atau sedang berjalan. 
 
5. Rasio-Rasio Keuangan 
 

Terkait dengan studi kelayakan bisnis, laporan ke-

uangan digunakan untuk menilai perusahaan yang 

sudah berjalan beberapa periode. Tujuannya adalah 

untuk menilai apakah layak usaha baru tersebut dibi-

ayai dan berapa besar pembiayaan yang dibutuhkan. 

Dari laporan keuangan ini juga tergambar kinerja 

manajemen masa lalu yang sekaligus merupakan 

gambaran kinerja ke depan. Laporan yang disajikan 

akan dinilai melalui rasio-rasio keuangan yang ada, 

sehingga akan mengetahui kondisi keuangan perusa-

haan yang sesungguhnya. 

 
Dalam praktiknya, pembuatan laporan keuangan ditu-

jukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak di 

samping pihak manajemen dan pemilik perusahaan itu 

sendiri. Masing-masing pihak memiliki kepentingan 

dan tujuan tersendiri terhadap laporan keuangan yang 

diberikan oleh perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAB II Perencanaan Bisnis 81 



Adapun pihak yang berkepentingan terhadap 

laporan keuangan perusahaan sebagai berikut: 
 

• Kreditur 
 

• Pemegang Saham 
 

• Pemerintahan 
 

• Manajemen 
 

• Karyawan 
 

Sedangkan dalam membuat laporan pun tidak bisa 

ditulis dengan asal-asalan, berikut adalah standar 

penulisan laporan keuangan: 
 

a) Neraca 
 

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi 

keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Posisi 

keuangan dimaksudkan adalah posisi aktiva (harta) 

dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan. 
 

b)  Laporan laba/rugi 
 

Laporan laba/rugi merupakan laporan keuangan yang 

menggambarkan hasil usaha dalam suatu periode 

tertentu. 
 

c)  Laporan arus kas 
 

Laporan arus kas merupakan laporan yang menun-

jukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan 
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perusahaan, baik yang berpengaruh langsung 

atau tidak langsung terhadap kas. 
 

6. Pengukuran Dengan Rasio Keuangan 
 

Agar laporan keuangan yang disajikan dapat diartikan 

dari angka-angka yang ada di laporan keuangan maka 

perlu dianalisis. Alat analisis yang dapat digunakan 

adalah rasio-rasio keuangan. 
 

Rasio keuangan merupakan suatu cara yang membuat 

perbandingan data keuangan perusahaan sehingga 

menjadi berarti. Rasio keuangan menjadi dasar untuk 

menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai 

keadaan keuangan suatu perusahaan. Dengan menga-

nalisis laporan keuangan yang menggunakan alat-alat 

ukur melalui rasio keuangan maka seorang manajer 

bisa mengambil keputusan mengenai keuangan peru-

sahaan untuk masa yang akan datang. 
 

Kriteria untuk menentukan apakah posisi keuangan 

suatu perusahaan sehat atau tidak dapat diklasifika-

sikan menjadi lima macam rasio keuangan (Warsono, 

2003:32) yaitu: 
 

a. Rasio likuiditas 
 

Rasio-rasio likuiditas (liquidity ratio) adalah suatu 

rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan peru-

sahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

pendeknya. Rasio ini terdiri dari: 
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1. Current Ratio yaitu membandingkan antara to-

tal aktiva lancar dengan kewajiban lancarnya. 
 

2. Quick Ratio yaitu dihitung dengan mengu-

rangkan persediaan dari aktiva lancar dan ke-

mudian membaginya dengan kewajiban lancar. 
 

b. Rasio akivitas 
 

Rasio aktivitas adalah rasio keuangan yang mengu-kur 

bagaimana perusahaan secara efektif mengelola 

aktiva-aktivanya. Rasio ini digunakan untuk melihat 

seberapa besar tingkat aktiva tertentu yang dimiliki 

perusahaan. Rasio aktivitas dapat diukur dengan rasio 

inventori turnover/ITO dan perputaran aktiva total 

(total asset turnover/TATO) 
 

◆ ITO yaitu dihitung dengan membagi penjualan 

dengan persediaan. 
 

◆ Total asset turnover mengukur perputaran dari 

semua aset perusahaan dan dihitung dengan 

cara membagi penjualan dengan aktiva total. 
 

c. Rasio leverag/rasio solvabilitas 
 

Rasio leverage adalah rasio keuangan yang diguna-

kan untuk mengukur hingga sejauh mana aktivitas 

operasional perusahaan dibiayai oleh hutang. Rasio 

leverage yaitu rasio utang terdapat ekuitas (debt to 

equity ratio/DER) 
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◆ DR (Debt ratio) mengukur persentase dana 

yang disediakan oleh kreditur terhadap aktiva 

total yang dimiliki perusahaan. 
 

◆ DER diukur dengan cara membandingkan an-

tara utang jangka panjang (long term debt) 

perusahaan dengan modal ekuitas (stock 

equity). 
 

d. Rasio profitabilitas 
 

Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemam-

puan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 
 

Untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan dapat 

dilakukan dengan lima macam rasio, yaitu gross profit 

margin, net operating profit margin, net profit margin, 

return on investmen, return on equity. 
 

◆ Gross profit margin merupakan perbandingan 

antara laba kotor dengan penjualan. 
 

◆ Net operating profit margin merupakan rasio 

perbandingan antara laba operasi bersih (ear-

ning before interest and taxes/EBIT) dengan 

penjualan. 
 

◆ Margin laba bersih (net profit margin) meru-

pakan rasio perbandingan antara laba bersih 

setelah pajak (earning after taxes/EAT). 
 

◆ Rasio pengembalian atas ekuitas (ROE) meru-

pakan perbandingan antara laba tersedia bagi 
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para pemegang saham biasa (EACS) 

dengan ekuitas saham/modal biasa. 
 

Itulah enam aspek perencanaan bisnis yang posisinya 

sama penting. Keenamnya harus dijalankan dengan 

seimbang karena keenam aspek tersebut layaknya sistem. 

Satu hal point yang perlu digarisbawahi dari sebuah 

sistem adalah apabila satu aspek salah maka akan 

membuat aspek yang lain ikut salah. Jadi, tidak ada 

salahnya Anda sebagai seorang pebisnis mampu 

menangani setiap aspek dengan baik dan benar. 
 

Aspek administrasi dan hukum, inilah aspek yang akan me-

nangani bisnis untuk lebih aman dioperasikan. Berkaitan 

dengan legalitas sebuah bisnis, surat perizinan dan lainnya 

yang akan mempermudah jalannya bisnis tersebut. Aspek 

pemasaran, memiliki peranan untuk mengenalkan brand pro-

duk terhadap konsumen. Proses yang harus dilakukan untuk 

mendalami aspek ini, bukan hanya mampu promosi. Tetapi 

juga harus mampu melakukan beberapa analisis untuk mampu 

menempatkan positioning produk yang sesuai. 
 

Selanjutnya, aspek pemasaran akan ditunjang dengan aspek 

sosial budaya dan ekonomi, di sini Anda akan lebih 

mendalami mengenai analisis khalayak, dan lingkungan yang 

akan Anda jadikan sebagai lahan bisnis. Aspek ini pun akan 

mengajarkan bahwa bisnis bukan hanya mengenai banyaknya 

keuntungan, tetapi juga mengenai penghargaan akan 

lingkungan sosial yang telah ada. 
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Setelah urusan mengenai sosial budaya sudah teratasi, ba-

rulah Anda melangkah untuk menentukan teknis (operasi-

onal) produk yang akan digunakan. Hal ini menjadi sangat 

penting karena Anda tidak boleh asal pilih teknologi tanpa 

memperhatikan dampaknya terhadap produk dan lingkungan. 

Nah, untuk mempermudah Anda dalam menentukannya as-

pek manajemen hadir dengan fungsi-fungsi dasarnya. Aspek 

managemen memiliki kekuatan untuk to handle mengenai apa 

yang sudah Anda jadikan aturan dalam bisnis tersebut. Di 

sinilah letak di mana seorang pebisnis akan menetapkan 

rencana-rencana bisnisnya, mulai dari rencana jangka pendek 

sampai rencana jangka panjang. 
 

Setelah semuanya tertulis sebagi visi misi perusahaan, barulah 

Anda akan bertemu dengan aspek keuangan. Aspek tervital 

yang harus diperhatikan karena di sinilah Anda akan melihat 

seberapa jauh keuntungan yang telah dicapai, atau bahkan 

seberapa banyak kerugian yang terjadi selama periode yang 

telah ditentukan. Aspek keuangan berkaitan erat dengan 

berbagai arus aktiva yang terjadi dalam perusahaan, mulai dari 

pendapatan sampai pengeluaran. 
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BAB III 
 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN  



1. Pelaksanaan Perencanaan 
 

Sebuah bisnis yang sudah direncanakan dengan baik dan 

matang ada baiknya langsung dilaksanakan. Anda tidak 

perlu butuh waktu yang lama untuk menjalankan bisnis 

yang sudah ditentukan. Selama bisnis tersebut ditunda, 

akan semakin lama pula Anda mendapatkan goal yang di-

idamkan. Seorang pebisnis harus terencana dan ambisius, 

itulah kunci besar untuk bertahan dalam ranah perbisni-

san. Kata orang bijak di luaran sana, “Orang yang sukses 

adalah mereka yang tidak banyak menunda.” Percayai itu, 

dan segera lakukan apa yang sudah Anda rencanakan. 

Ingat, Anda masih butuh waktu yang cukup panjang untuk 

memahami setiap alur yang akan menghadang. Jadi, 

semakin cepat Anda memulainya, semakin cepat pula 

pelajaran yang akan didapat. 
 

Baik, untuk Anda yang sudah mantap untuk memulainya, 

langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah amati 

apakah semua elemen yang dibutuhkan dalam proses 

produksi sudah lengkap. Itulah langkah penentu dalam 

membuka pintu pelaksanaan bisnis. Apakah Anda gugup? 

Tenanglah, hal ini wajar dimiliki oleh seorang pebisnis. 

Rasa gugup yang rasakan, menunjukkan bahwa bisnis 

tersebut penting untuk Anda. Sesuatu yang dianggap 

penting tentunya memiliki tuntutan untuk mencapai 

kesuksesan. 
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Bagi pebisnis yang sudah lama melalang buana di ranah 

perbisnisan, mungkin tahapan pelaksanaan bukan hal yang 

sulit untuk mereka. Apalagi untuk para pebisnis yang 

sudah memiliki begitu banyak jaringan untuk me-

ngembangkan bisnis tersebut. Sedangkan untuk Anda 

yang masih baru di ranah ini, tentunya pelaksanaan bisnis 

menjadi pekerjaan rumah yang cukup menantang. Tapi, 

tidak apa-apa. Bukankah Anda sepakat bahwa waktu yang 

tersedia cukup banyak untuk menguasai semua proses 

yang akan dilalui? Nah, tersenyumlah. 
 

Bill Gates, membutuhkan pengorbanan cukup besar untuk 

meneruskan tekatnya dalam mengembangkan software 

Microsoft. Pengorbanan yang dia lakukan adalah memu-

tuskan untuk berhenti dari bangku perkuliahan. Fokus 

dengan proses penyempurnaan software yang diyakininya 

akan membuat dunia teknologi semakin baik. Walhasil, 

pengorbanan tersebut membuahkan hasil. Microsoft 

menjadi software terkemuka sepanjang peradaban tek-

nologi. Goal yang Bill Gates harapkan tentu bisa diraih 

dengan mudah. 

 

Pengorbanan yang dilakukan tentunya diiringi dengan pe-

rencanaan yang matang. Risiko atas sebuah pengorbanan 

jelas akan datang, semua risiko tersebut harus dihadapi 

dan ambil pelajarannya. Anda tidak perlu mengambil 

keputusan seekstrem Bill Gates. Anda hanya perlu me-

lakukan apa yang perlu dilakukan. Jangan mengambil 
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keputusan ceroboh, yang malah akan membuat semua 

rencana yang telah disusun berantakan. Semua ambisi 

Anda harus tetap terkontrol. 
 

Baiklah, untuk Anda yang sudah siap untuk melaksanakan 

bisnis. Ingat, Anda harus tetap berpegang pada semua pe-

rencanaan yang telah dirancang sejak awal. Ambil contoh, 

Anda memutuskan untuk menjalankan bisnis properti. 

Langkah awal yang harus Anda perhatikan adalah aspek 

administrasi dan hukum mengenai bagaimana bisnis ter-

sebut bisa berjalan dengan aman dan legal. Surat-surat 

mengenai perizinan bisnis properti harus sudah Anda urus 

dengan pihak yang bersangkutan. 

 

Setelah semua surat diperoleh, selanjutnya Anda harus 

melangkah menuju aspek pemasaran. Di sini, Anda di-tuntut 

untuk kreatif dalam mengenalkan toko properti yang baru 

saja Anda jalankan. Manfaatkan media sosial dan lakukan 

promosi dengan berbagai cara dalam rangkaG pengenalan 

produk terhadap konsumen. Buatlah acara grand opening 

untuk pembukaannya, kalau perlu Anda memberikan 

discount untuk minggu pertama. Jangan takut rugi, yang 

Anda harus tanamkan adalah produk memiliki peminat 

terlebih dahulu. Seperti itulah salah satu positif yang dimiliki 

oleh positioning produk. Ingat, pemasaran bukan hanya 

sekadar jual produk kemudian semuanya selesai. Tidak 

seperti itu, lakukanlah anali-sis khalayak terlebih dahulu. 

Cari apa yang sebenarnya 
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mereka inginkan dari sebuah properti. Kemudian, buat itu 

di produk properti Anda. 
 

Aspek lain yang juga tidak boleh tertinggal saat pelaksa-

naan bisnis adalah menentukan teknis dan teknologi yang 

akan digunakan dalam menggerakkan produksi. Misalnya, 

dalam bisnis properti itu akan memakan waktu lama 

ketika hanya menggunakan tukang pahat tradisional. 

Berarti Anda harus berinisiatif untuk mencari teknologi 

yang lebih membutuhkan waktu produksi yang relatif 

singkat. Jangan pernah berpikiran untuk menghilangkan 

karyawan untuk bisnis ini karena secanggih-canggihnya 

teknologi, tangan manusia memiliki posisi yang penting 

untuk menangani setiap produk. Teknologi hanya mem-

bantu kerja manusia. 
 

Selanjutnya, bisnis properti tersebut harus ditunjang de-

ngan aspek managemen. Inilah aspek yang akan membuat 

bisnis tersebut memiliki visi misi yang jelas. Di sinilah 

rancangan pencapaian dari bisnis tersebut dibuat dan ha-

rus dipatuhi. Dan di sinilah Anda berhak memulai mencari 

karyawan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Buatlah 

karyawan tersebut satu pemikiran dengan Anda, hal ini 

untuk mempermudah jalan Anda dalam mencapai goal 

yang sudah ditargetkan. Komunikasi dengan baik dengan 

para karyawan. 

 

Semisal bisnis properti yang Anda jalankan berada di luar 

kota. Di mana Anda tidak mengenal terlalu banyak 
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mengenai wilayah baru tersebut maka jalinlah komuni-

kasi dengan penduduk sekitar. Buatlah lowongan kerja 

untuk mereka untuk mengisi bagian-bagian yang Anda 

sesuaikan dengan keahlian mereka. Di sinilah Anda masih 

melaksanakan aspek sosial budaya dan ekonomi. Selain 

untuk menciptakan image baik untuk bisnis yang masih 

Anda bangun. Hal tersebut pun membantu Anda untuk 

mengenal lebih jauh selera penduduk sekitar berkaitan 

dengan properti. 
 

Setelah semua pelaksanaan rencana berjalan dengan 

lancar. Aspek keuangan mulai Anda susun dengan baik. 

Buatlah laporan mengenai proses awal berdirinya bisnis 

properti tersebut sampai proses terakhir. Modal awal, pe-

masukan dan pengeluaran tidak boleh sampai ketinggalan. 

Semuanya harus tersusun rapi dan jelas. Kenapa sampai 

seperti itu? Karena inilah aspek vital untuk melihat apa-

kah bisnis properti tersebut mencapai keuntungannya atau 

malah mengalami kerugian. 

 
 

2. Pengawasan 
 

Proses selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang 

pebisnis adalah melakukan pengawasan. Bukan berarti 

dengan hal ini Anda harus menaruh kecurigaan bahwa 

karyawan Anda tidak bisa kompeten. Tujuan pengawasan 

lebih pada memastikan semua aspek perencanaan berjalan 

dengan lancar dan baik. Bukannya karyawan juga manusia 
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biasa yang berhak untuk sesekali keliru? Nah, di sinilah 

proses pengawasan berfungsi meluruskan proses yang 

salah dan membenarkannya. 
 

Pengawasan bisa juga disebut dengan controlling. Nah, 

berikut beberapa manfaat dari sikap pengawasan: 
 

a. Menghindari pelanggaran 
 

Apa pun bentuk kegiatannya, ketika diawasi jelas akan 

lebih terkendali daripada kegiatan yang tidak diawasi. 

Sesuatu yang terkendali otomatis akan lebih taat 

dengan peraturan. Ambilah contoh: karyawan telat 

satu kali, diperingatkan. Besoknya pasti akan berusaha 

tidak telat lagi. Nah, untuk bisnis yang tidak memiliki 

pengawasan, mungkin karyawan yang telat akan lolos 

begitu saja. Saking enaknya telat, membuat dia 

ketagihan untuk terus telat. Satu orang yang me-

langgar, mungkin tidak akan terlihat jelas dampaknya. 

Nah, kalau perilaku tersebut dilakukan tiga karyawan, 

dampak terburuk tentu akan langsung berpengaruh 

terhadap jumlah produksi yang dihasilkan. 
 
b. Usaha memotivasi karyawan 
 

Motivasi dalam sebuah bisnis pasti akan lebih berdam-

pak, ketika motivasi yang diberi berupa tambahan gaji. 

Terus tahunya karyawan tersebut berhak mendapat 

tambahan gaji dari mana? Ya, dari tingkat kerajinan si 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dari 
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mana kerajinan tersebut dilihat? Dari proses penga-

wasan yang terus Anda lakukan. Selain itu, memoti-

vasi karyawan dengan bonus. Adakalanya Anda harus 

menegur si karyawan yang lelet dalam bekerja. Itu 

kenapa, komunikasi atasan ke bawahan itu penting. 
 

c. Memperbaiki kesalahan 
 

Anda mungkin sudah berpikiran bahwa rencana untuk 

melaksanakan bisnis tersebut sudah sangat matang dan 

terencana dengan baik. Anda begitu yakin, apa-lagi 

Anda salah satu pebisnis yang sudah lama dalam 

menjalankan bisnis tersebut. Saking yakinnya, Anda 

lengah untuk melakukan pengawasan terhadap setiap 

proses yang masih dilalui. Sesuatu yang lengah tentu 

akan berdampak untuk proses bisnis. Contoh kecil, 

Anda membiarkan karyawan baru untuk menyele-

saikan tugas yang sebelumnya tidak Anda jelaskan. 

Dampak terburuk tentu akan membuat produk yang 

dihasilkan rusak. Produk yang rusak, tentu akan 

menurunkan nilai jual. Bukankah hal tersebut akan 

langsung berefek pada jumlah pendapatan yang se-

harusnya Anda dapatkan? 
 

d. Pencapaian target 
 

Selain untuk mengontrol setiap pekerjaan karya-wan, 

pengawasan pun memiliki manfaat penting yaitu untuk 

cross cek pencapaian target penjualan. Pengawasan 

yang dilakukan di lapangan tentu secara 
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otomatis akan menunjukkan kepada pebisnis apakah 

penjualan yang terjadi sudah sesuai dengan planning 

yang direncanakan. Ambilah contoh, bisnis properti 

yang Anda jalankan dalam sehari mencapai dua puluh 

unit meja yang terjual, dengan stok barang tiga puluh. 

Sedangkan Anda mengasumsikan dalam sehari bisa 

mencapai 21 unit meja yang terjual. Nah, dengan ada-

nya pengawasan Anda bisa langsung bertindak ketika 

terjadi hal semacam itu. 

 
 

3. Evaluasi 
 

Proses selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah eva-

luasi. Inti dari evaluasi itu sendiri adalah proses yang 

dilakukan seorang pimpinan bisnis untuk mengetahui 

seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai oleh bisnis 

tersebut. Berikut adalah hal-hal penting berkaitan dengan 

evaluasi: 
 

a. Evaluasi adalah kegiatan yang tidak boleh terlewatkan 

dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. 
 

b. Evaluasi ialah kegiatan yang bertujuan untuk mengu-

kur keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai 

goal yang telah direncanakan. 
 

c. Evaluasi merupakan salah satu cara untuk menentukan 

perlu atau tidaknya sebuah perubahan atas program 

yang telah dirancang oleh perusahaan. 
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Dari ketiga hal di atas, tentu sudah cukup membuktikan 

bahwa proses evaluasi memiliki posisi yang penting un-

tuk kesuksesan sebuah bisnis. Tepat, di sinilah kaitan 

pengawasan dan evaluasi. Baik untuk mempermudah 

pemahaman Anda terhadap proses ini, saya akan lakukan 

beberapa bagian: 
 

→ Evaluasi awal 
 

Evaluasi ini harus Anda lakukan untuk mengecek apa-

kah semua modal yang Anda butuhkan sudah sesuai 

dengan rancangan bisnis. Hal tersebut bisa Anda laku-

kan dengan melihat laporan keuangan dalam hitungan 

periode tertentu. 
 

→ Evaluasi tengah 
 

Evaluasi ini dilakukan pada saat pelaksanaan perenca-

naan. Anda benar, di sini sekaligus Anda melakukan 

monitoring yang berupa pengawasan. Perhatikan apa 

semua aspek sudah dijalankan dengan baik. Kontrol 

kinerja karyawan dengan memperhatikan kedisiplinan 

dan hasil kerja mereka. Lakukan perbaikan secara 

langsung ketika ada satu aspek yang tidak sesuai. 

Misalnya, teknik dan teknologi produksi mengalami 

kerusakan, langsung ganti dengan mesin yang baru. 
 

→ Evaluasi akhir 
 

Inilah evaluasi yang memiliki porsi krusial karena di si-

nilah para pebisnis akan secara jelas melihat kesalahan 
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apa yang terjadi dengan bisnisnya. Biasanya, evalu-asi 

ini lebih menitikberatkan pada target penjualan yang 

dicapai dalam periode yang sudah ditentukan. 

Misalnya, dalam bisnis properti yang dijalankan Anda 

menargetkan dalam 1 tahun mampu menghasilkan 

keuntungan 50%, tetapi Anda mendapati keuntungan 
 

yang dicapai hanya 30% dari sebuah kegiatan penju-

alan. Nah, di sinilah Anda harus memikirkan perba-

ikan yang harus dilakukan. Analisis apa yang salah, 

apakah aspek pemasaran yang belum dijalankan secara 

maksimal ataukah karena faktor lainnya. 
 

Semisal, Anda menemukan kekurangan pada aspek 

pemasaran yang membuat konsumen potensial tidak 

menjatuhkan pilihan terhadap produk Anda. Biasanya, 

faktor terbesarnya karena mereka belum mengetahui 

akan produk Anda. Nah, perbaikan yang perlu Anda 

dan tim lakukan adalah meningkatkan promosi ter-

hadap bisnis tersebut. 

 
 

4. Tawakal 
 

Semua aspek dalam bisnis telah Anda lalui dengan sebaik 

mungkin. Tenaga dan usaha sudah dijalankan dengan se-

sempurna mungkin. Modal dan kinerja sudah dikeluarkan 

dengan cermat dan teliti untuk menyempurnakan semua 

proses bisnis yang masih berlangsung. Intinya, Anda telah 

berusaha memberikan yang terbaik untuk kemajuan bisnis 
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tersebut maka sampai di sini, Anda sudah layak disebut 

sebagai pebisnis. 
 

Anda tidak perlu khawatir dengan hasil yang akan diper-

oleh. Tugas seorang pebisnis hanya menjalankan setiap 

rencana yang telah disusun dengan baik. Di sinilah letak 

kunci terhebat yang harus Anda tanamkan dalam hati 

bahwa semua ini milik-Nya. Jadi, tidak berlebihan kalau 

Anda serahkan semua hasil akhirnya pada-Nya, hanya 

pada-Nya. Inilah proses terakhir, yang begitu mudah 

untuk diucapkan tapi cukup sulit untuk direalisasikan 

yaitu proses tawakal. 
 

Inilah ilmu langit yang akan membuat para penikmatnya 

menjalankan hidup dengan baik. Mereka yang sudah ber-

ada di proses ini dan merasakan nyaman dalam proses ini, 

bisa dipastikan bahwa mereka akan selalu berusaha 

dengan baik dengan semua tugas yang mereka miliki. 

Setelah semuanya selesai, hasil akhir mereka berikan 

kepada Tuhan. Saya pikir, hal tersebutlah yang akan 

membuat hidup manusia tidak ngoyo. Maksudnya, tidak 

hanya memikirkan masalah dunia. Saya selalu yakin 

bahwa ilmu langit itu selalu memiliki efek yang terbaik 

untuk manusia. Buat Anda yang penasaran dengan efek 

tersebut, mulai sekarang cobalah. 
 

Tawakal berasal dari bahasa arab yang artinya ‘berserah 

diri’. Sampai di sini, Anda jangan berpikiran bahwa Tuhan 

mengajarkan hamba-Nya untuk bermalas-malasan, dan 
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hanya menyerahkan diri pada-Nya. Hapus pikiran ter-

sebut karena seseorang dikatakan tawakal, setelah dia 

melaksanakan usahanya semaksimal mungkin. Ibarat 

melelehkan logam. Usahanya sudah benar-benar meleleh 

dan sudah benar-benar diusahakan yang terbaik sesuai 

kemampuannya. Nah, barulah dia berserah diri, memberi-

kan semua keputusan terakhir pada Tuhan. Seperti itulah 

point tawakal. 
 

Beberapa di antara Anda mungkin akan berkata, “Apa 

hubungan tawakal dengan bisnis, bukankah di sini hanya 

berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan. Produksi, 

distribusi, dan konsumen. Apa tidak terlalu abstrak 

melibatkan tawakal ke ranah bisnis?” Hal semacam itu 

tentu akan terlintas dalam benak setiap para pebisnis, 

apalagi pebisnis yang memiliki ambisi kuat dalam maraih 

kesuksesan. Anda benar, bisnis adalah ranah yang tujuan 

akhirnya adalah keuntungan. Tidak ada yang pebisnis di 

dunia ini yang mau rugi atau bahkan bangkrut. Tapi, 

masak iya dunia bisnis yang sudah terlalu panas tersebut 

mau Anda sikapi dengan pikiran panas pula? 
 

Seperti yang Anda dan saya ketahui bahwa bisnis memi-

liki tantangan tersendiri untuk menaklukkannya. Begitu 

banyak elemen yang harus dikuasai dan taklukan de-ngan 

baik. Tuntutan untung dan sukses selalu terbayang sampai 

mengganggu tidur nyaman. Kompetitor dengan berbagai 

inovasi bermunculan setiap harinya. Market 
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semakin sempit dan kreativitas dibutuhkan untuk aspek 

pemasarannya. Belum lagi, masalah karyawan dan elemen 

bisnis lain yang semakin membuat bisnis terkesan ribet 

dan sulit. Tapi, seperti itulah adanya. Semua itu tidak 

mungkin Anda hadapi dengan mengandalkan kinerja yang 

bagus. 
 

Kenapa? Setuju atau tidak, sadar atau tidak sadar, bis-nis 

tersebut tidak mungkin Snda hadapi dengan pikiran panas 

pula. Pikiran yang bertugas sebagai alat pengerak, tentu 

tidak akan bekerja maksimal kalau hanya dijejali dengan 

hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan. Jelas, Anda 

membutuhkan sesuatu yang menenangkan. Sesuatu yang 

bisa membuat pikiran selalu positif, untuk meng-hasilkan 

titik puncak yang luar biasa indah. Nah, salah satu yang 

bisa Anda pakai adalah tawakal. Bukankah Anda 

mengimani bahwa semua yang ada di dunia ini milik-

Nya? Bukankah Anda memercayai bahwa Tuhan 

Mahakaya dan Dialah yang berhak membuat hamba-Nya 

kaya? Tersenyumlah dan jawab pada diri Anda sendiri. 
 

Diketerangan sebelumnya, sudah dituliskan bahwa 

Sayyidina Umar bin Khottob selalu mengajarkan kepada 

para sahabat untuk menjalankan bisnis (perdagangan). Hal 

tersebut beliau tunjukkan dengan membuat pasar di setiap 

daerah taklukannya. Tetapi bukan hanya itu karena di 

samping membuat pasar, beliau pun mendirikan musala di 

dekatnya. Sampai di sini, apa yang ada dipikiran Anda? 
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Tepat, beliau tidak hanya mengajarkan untuk aktif dalam 

berbisnis, tetapi juga aktif meminta kemudahan dari Maha 

Yang Menciptakan Kehidupan (Tuhan). Bayangkan, ilmu 

tersebut sudah diajarkan sebelum teknologi secanggih se-

karang. Ilmu tersebut diajarkan dengan baik, dan diprak-

tikkan dengan apa yang dicontohkan. Saudagar-saudagar 

sukses pun bermunculan. Sampai di sini, bukankah hal itu 

mampu menjadi bukti bahwa ilmu langit (tawakal) 

memiliki hubungan erat dengan bisnis. 
 

Anda boleh percaya diri dengan apa yang akan didapat-

kan. Tetapi ada baiknya kalau Anda tidak menghilangkan 

ikut campur tangan Tuhan dalam setiap kesuksesan yang 

akan Anda dapatkan. Kenapa? Karena di sinilah point 

Anda untuk bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan 

tidak akan mengurangi nikmat yang sudah didapatkan, 

tetapi malah akan membuat nikmat tersebut menjadi 

berlimpah. Tuhan memiliki kejutan di luar dugaan un-tuk 

hamba-Nya yang taat. Anda pasti mengetahui hal tersebut. 

Jadi, mulai sekarang Anda tidak memiliki alasan untuk 

lupa dengan-Nya. 
 

Yakinilah bahwa Tuhan hanya akan mengubah nasib 

seorang hamba ketika hamba tersebut sudah berusaha 

sebaik mungkin. Bukankah Anda dan saya sudah pernah 

membicarakan mengenai cara hitung Tuhan yang begitu 

menakjubkan? Percayailah hal tersebut karena Tuhan ti-

dak akan pernah bohong dengan apa yang difirmankan. 
 
 
 

 

BAB III Pelaksanaan dan Pengawasan 103 



Tetap konsisten menikmati proses bisnis yang masih ber-

jalan. Terus berpikiran positif untuk menemukan hal-hal 

unik yang bisa diterapkan dalam aspek bisnis. Jalankan 

setiap tahapan dengan fokus, dan siaplah untuk meraih 

apa yang Anda harapkan. Salam sukses dari saya, teruslah 

berbisnis dengan semangat. 
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