


1.1. Pengertian Bisnis
Bisnis menurut asal katanya “Business” berarti

“perusahaan”, Urusan atau Usaha.
Menurut Hughes dan Kapoor ‘Bisnis’ adalah :
“ Suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi“ Suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi

untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa
guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat.





Pandangan lain menyatakan bahwa bisnis adalah
sejumlah total usaha yang meliputi :
pertanian,produksi,konstruksi,distribusi,transportasi,k
omunikasi,usaha jasa,dan pemerintahan, yang
bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan
barang dan jasa ke konsumen.barang dan jasa ke konsumen.

( Penekanannya pada 3 hal, yaitu : Usaha – usaha
perorangan kecil-kecilan dalam bidang barang dan
jasa, usaha perusahaan besar seperti : pabrik,
transport,surat kabar,hotel,dsb, dan usaha dalam
bidang struktur ekonomi suatu bangsa.



Bisnis menurut RD Jatmiko adalah suatu sistem yang
menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa
untuk memuaskan kebutuhan konsumen atau
pelanggan.pelanggan.



 Menurut Brown dan Petrello bisnis adalah suatu
lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang
dibutuhkan oleh masyarakat.



1.2. Sejarah Perkembangan bisnis

Kegiatan bisnis dilakukan pada tingkat keluarga
Keluarga saat itu menanam tanaman guna memenuhi

kebutuhan sendiri.
Belum terpikirkan untuk membuat usaha yang bersifatBelum terpikirkan untuk membuat usaha yang bersifat

komersil, dengan meminjam modal untuk produksi
yang berskala besar.



REVOLUSI INDUSTRI
muncul mesin uap, tenaga kerja yang mulai menerima

upah.



1.3. PERAN BISNIS
Bisnis merupakan pemuas kebutuhan manusia

Kebutuhan manusia tidak terbatas barang & jasaKebutuhan manusia tidak terbatas barang & jasa
kegiatan bisnis



1.4. Tujuan Pokok

Adanya kontinuitas / kesinambungan
Memperoleh laba



1.5. Tujuan Penunjang

Untuk memperoleh prestise baik para relasi maupun
dari pelanggan
Untuk membuka kesempatan lapangan kerja padaUntuk membuka kesempatan lapangan kerja pada
masyarakat



1.6. Sembilan macam kegiatan bisnis :

Usaha pertanian
Produksi bahan mentah
Pabrik / manufactur

KonstruksiKonstruksi
Usaha perdagangan besar dan kecil
Transportasi dan komunikasi
Financial,asuransi dan real estate
Usaha jasa
Usaha yang dilakukan pemerintah.



1.7. Fungsi dasar bisnis

Acquiring raw materails (mencari bahan mentah )
Manufacturing raw materials into products (MerubahManufacturing raw materials into products (Merubah

bahan mentah menjadi produk )
Distributing products to consumers (Menyalurkan

barang kepada konsumen )


