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PENDAHULUAN  

 Dunia sudah mengakui, bahwa betapa mengerikannya dampak dari kerusakan 

lingkungan yang sudah terjadi. Bukan saja kerugian berupa harta benda, bahkan nyawa, tetapi 

juga kemungkinan hilangnya kehidupan dimasa yang akandatang yaitu berupa rusak dan 

hancurnya planet bumi ini beserta penghuninya.Di beberapa negara sudah terjadi kekeringan, 

tanah longsor, erosi pantai, banjir dan polusi yang berdampak pada kesengsaraan dan 

kematian umat manusia. Isu lingkungan global yang sedang serius dibahas dan disepakati 

solusinya oleh para pemimpin dunia antara lain masalah pemanasan global, penipisan lapisan 

ozon, meledaknya pertumbuhan penduduk, penurunan jumlah keaneragaman hayati, 

pencemaran dan lain-lain yang mempunyai implikasi terhadap penurunan kualitas 

lingkungan dan kehidupan.Lingkungan disini mencakup lingkungan internal dan eksternal 

serta lingkungan mikro dan makro baik yang bersifat global, national maupun local. 

 Di Indonesia, dan di Bali pada khususnya, dampak dari kerusakan lingkungan sudah 

terjadi dan dirasakan oleh masyarakat serta sudah menjadi masalah krusial yang harus segera 

diatasi. Tantangan masalah dan kerusakan lingkungan yang terjadi antara lain : adanya galian 

C, masalah sampah, penebangan liar dan kebakaran hutan, banjir, erosi pantai, reklamasi, 

dampak pariwisata, limbah industri, polusi, masalah kependudukan dan lain-lain. Degradasi 

lingkungan ini, apabila tidak segera diatasi dan dicarikan solusinya, maka akan berdampak 

pada semakin buruknya kualitas lingkungan, sehingga memerlukan biaya recovery yang 

tinggi serta memunculkan masalah-masalah baru pada kehidupan dimasa yang akan datang. 

 Menyadari betapa kerusakan lingkungan telah terjadi, maka para pemimpin negara, 

lembaga dan organisasi baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat pencinta lingkungan 

saling bahu membahu, bekerjasama, bekerja keras dalam rangka penyelamatan, perbaikan 

dan pelestarian lingkungan. Universitas Warmadewa (Unwar), sebagai salah satu Perguruan 

Tinggi Swasta ternama di Denpasar terpanggil dan peduli terhadap usaha-usaha pelestarian 
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dan perbaikan kualitas lingkungan, sehingga menetapkan Pola Ilmiah Pokoknya adalah 

Lingkungan. Hal ini tercermin dari visi Universitas Warmadewa yaitu :“Menjadikan 

Universitas Warmadewa sebagai pusat pendidikan yang menghasilkan lulusan yang 

berkualitas, berwawasan lingkungan dan bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa”. Visi ini 

disebarluaskan keseluruh fakultas dan unit-unit yang ada di bawah naungan Unwar untuk 

dijadikan visi masing-masing, sehingga menjadi road map dan blue print dalam mencapai 

misi, tujuan dan sasaran masing-masing fakultas / unit. 

 Program Studi (Prodi) Manajemen merupakan salah satu prodi pada Fakultas 

Ekonomi Unwar, mempunyai visi yang searah dan selaras dengan visi Unwar yaitu :“menjadi 

pusat kajian ekonomi dan bisnis yang profesional berwawasan lingkungan sehingga 

bermanfaat bagi nusa dan bangsa”. Untuk bisa mengeksekusi visinya,Prodi Manajemenharus 

menyiapkan lulusannya menjadi Sarjana Ekonomi dengan kompetensi bisnis yang 

professional dan berwawasan lingkungan.Agar visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi 

Manajemen bisa dicapai, maka integrasi dan implementasi lingkungan ke dalam bisnis dan 

kewirausahaan  dilakukan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

 

PEMBAHASAN 

Implementasi Lingkungan Bisnis Di Dalam Prodi Manajemen 

 Program Studi Manajemen  memiliki empat (4) konsentrasi yaitu konsentrasi 

Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pemasaran, Manajemen 

Operasional  dan  Manajemen Keuangan.Integrasi dan implementasi lingkungan kedalam 

bisnis dan kewirausaha dapat dilakukan kedalam proses pembelajaran di masing-masing 

konsentrasi.Melalui kurikulum dan silabus masing-masing konsentrasi, dapat disisipkan atau 

ditambahkan materi-materi yang terkait dengan lingkungan, baik pemahaman, perbaikan dan 

pelestarian lingkungan secara umum maupun secara khusus pada lingkungan bisnis dan 

kewirausahaan Mahasiswa diharapkan nanti apabila sudah lulus dan menjadi sarjana, 

didalam bekerja, baik sebagai karyawan maupun menjadi seorang pebisnis ataupun sebagai 

warga masyarakat, agar memperhatikan dan peduli dengan penyelamatan dan perbaikan 

kualitas lingkungan. Skema kerangka pemikiran integrasi dan implementasi lingkungan ke 

dalam Prodi Manajemen, tampak seperti gambar di bawah ini : 

 

 
Isu ingkungan 
Internal / 
mikro 
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 Untuk konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia diberikan materi-materi kuliah 

yang mencakup lingkungan seperti : lingkungan kerja phisik maupun non phisik. Termasuk 

kedalam lingkungan kerja phisik antara lain : masalah pencahayaan, pewarnaan, ruangan, 

sanitasi, temperature, bunyi-bunyian, tempat parkir, toilet dan fasilitas lain yang bersifat 

phisik. Sedangkan untuk lingkungan kerja non phisik dapat berupa materi kuliah yang 

mencakup terjalinnya komunikasi yang baik, hubungan kerja yang harmonis, kepastian karir, 

jaminan keselamatan dan keamanan kerja, kompensasi yang adil dan berbasis kinerja, 

manajemen yang baik, disiplin kerja, etos kerja, etika dan lain-lainnya yang dapat menjamin 

baiknya kualitas kehidupan kerja.Untuk lingkungan eksternal diberikan materi kuliah yang 

mencakup strategi negosiasi, sistem rekrutment, membangun networking dan strategi 

peningkatan kepercayaan kepada perusahaan, maupun public relation. Di samping 

pemberian materi-materi di kelas, mahasiswa baik secara individu maupun kelompok juga 

ditugaskan untuk membuat paper tentang lingkungan kerja pada suatu perusahaan, membuat 

kritik terhadap suatu artikel/jurnal dan atau menulis pada suatu majalah tentang lingkungan 

kerja.Hasil kerja kelompok akan didiskusikan melalui presentasi oleh masing-masing 

kelompok. Setelah mahasiswa diberikan pemahaman berupa pengetahuan (knowledge) 

tentang lingkungan kerja, maka selanjutnya mahasiswa diajak ke lapangan / perusahaan 

untuk melihat, mengaplikasikan pengetahuannya, menganalisis dan ikut terlibatdalam 

operasional perusahaan dalam bentuk program magang.Melalui program magang mahasiswa 

di suatu perusahaan diharapkan mahasiswa mempunyai keahlian / ketrampilan (skill) dalam 

bidang sumberdaya manusia pada umumnya dan manajemen lingkungan kerja pada 

Pola Ilmiah 

Pokok dan Visi 

Unwar 

Visi FE dan Prodi 

Manajemen 

Kurikulum, 

Silabus, SAP 

Isu lingkungan 
Eksternal / 

Makro 

Pelaksanaan 

Tridharma berbasis 

lingkungan 
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khususnya.Pengetahuan dan kemampuan mahasiswa di bidang lingkungan kerja diharapkan 

dapat melahirkan sarjana yang mempunyai jiwa wirausaha yang memperhatikan dan peduli 

terhadap perbaikan, peningkatan dan pelestarian lingkungan serta kualitas kehidupan kerja. 

 Untuk konsentrasi manajemen pemasaran diberikan materi kuliah yang mencakup 

pemahaman pentingnya lingkungan pemasaran, baik lingkungan internal, eksternal, mikro 

dan lingkungan pemasaran makro.Termasuk ke dalam lingkungan internal seperti peranan 

dan fungsi bagian pemasaran di dalam perusahaan, hubungan antar departemen, budaya 

perusahaan, dan sumber daya pemasaran yang dimiliki perusahaan.Selanjutnya lingkungan 

pemasaran eksternal dan mikro mencakup materi tentang pemahaman perilaku konsumen, 

para pesaing, perantara termasuk agen, distributor, pengecer maupun pedagang besar dan 

para supplier.Lebih jauh lagi mahasiswa juga diberikan pemahaman dan analisis lingkungan 

pemasaran makro seperti analisis pasar dan situasi kondisi perekonomian, kependudukan, 

sosial budaya, pemerintahan, peraturan perundang-undangan maupun pengetahuan tentang 

daerah pemasaran.Di samping itu, mahasiswa juga dibekali pemahaman tentang dampak 

kebijakan bauran pemasaran (marketing mix) terhadap lingkungan.Melalui kebijakan produk, 

suatu perusahaan hendaknya membuat atau menjual produk-produk yang ramah lingkungan 

(green products), seperti tidak mengandung zat yang membahayakan kesehatan tubuh, 

packing / pembungkus yang bisa didaur ulang, berisi label komposisi, kegunaan dan 

larangan, ada waktu kedaluwarsa, nama dan alamat perusahaan, legalisasi dan sertifikasi 

serta tidak merusak lingkungan.Selanjutnya dalam penetapan harga jual, perusahaan 

hendaknya dapat memberikan harga yang adil sesuai dengan kualitas produk, segmen pasar 

dan daya beli masyarakat.Jangan sampai masyarakat dirugikan dan menderita karena harga 

produk yang terlalu tinggi dan tidak terjangkau.Untuk kebijakan di bidang promosi, 

perusahaan seharusnya memberikan informasi yang benar tentang produk yang dijual, 

mengedukasi konsumen, menepati apa yang dijanjikan, tidak melakukan promosi hitam / 

negatif (black and negative promotion) dan menggunakan media promosi yang tidak 

merusak lingkungan, seperti tidak memasang spanduk reklame di pohon, tiang listrik dan 

fasilitas umum lainnya.Melalui strategi distribusi (place or distribution strategies), 

perusahaan harus menjamin ketersediaan produk yang cukup, kemudahan akses 

mendapatkan produk dan kenyamanan pelanggan dalam berbelanja. Keseluruhan aktivitas 

pemasaran perusahaan harus berpedoman pada pelaksanaan pemasaran hijau (green 

marketing), pemasaran yang ramah lingkungan yang semuanya bermuara pada kepuasan 
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pelanggan (customers satisfaction) dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders 

satisfaction), serta perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan.Di samping itu mahasiswa 

juga diberikan tugas untuk membuat paper tentang produk-produk yang ramah lingkungan 

dan mencari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan penghargaan 

lingkungan.Selanjutnya tugas kelompok / individu mahasiswa dipresentasikan dan 

didiskusikan di kelas. Untuk mengaplikasikan pengetahuan yang sudah diperoleh di kelas, 

maka selanjutnya mahasiswa harus mengikuti program magang di perusahaan. Mahasiswa 

juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan laboratorium kewirausahaan.Melalui kegiatan 

laboratorium kewirausahaan, mahasiswa diharapkan dapat membuat perencanaan bisnis 

(business plan) yang juga menganalisis lingkungan pemasaran. 

 Pada konsentrasi manajemen produksi / operasional, materi bahan kuliah yang 

diberikan pada prinsipnya menyangkut proses dari input sampai dengan output harus pro 

dengan lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Bahan baku / mentah (raw material) yang 

digunakan untuk berproduksi mesti berkualitas, tidak berbahaya bagi kehidupan dan berasal 

dari sumber-sumber yang legal dan tidak merusak lingkungan serta dapat diperbaharui. 

Proses produksi menggunakan alat-alat yang juga ramah lingkungan, tehnologi tepat guna, 

tidak boros, tidak menimbulkan pencemaran / polusi baik air, udara maupun tanah dan 

manajemen penanganan limbah industri.Mahasiswa juga diberikan tugas-tugas kelompok 

maupun individu untuk membuat paper dengan topik produksi/operasioal yang ramah 

lingkungan (green production and operation) atau membuat kritik / tanggapan terhadap 

artikel lingkungan.Pada akhirnya mahasiswa juga diajak praktek di lapangan / perusahaan 

melalui program magang mahasiswa. 

 Untuk konsentrasi manajemen keuangan, integrasi dan implementasi lingkungan ke 

dalam materi mata kuliah diberikan berupa pemahaman tugas dan fungsi manager keuangan 

dalam suatu perusahaan dan hubungannya dengan lingkungan keuangan, bursa efek, pasar 

uang dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.Kebijakan dan keputusan keuangan jangan 

sampai merugikan dan meresahkan lingkungan internal maupun eksternal. Manajemen dana 

perusahaan mesti dapat menjamin keberlanjutan perusahaan, terjadi pertumbuhan yang 

signifikan dan peningkatan kesejahteraan semua pihak yang terkait.Mahasiswa juga 

diberikan matakuliah anti korupsi, dan membangun karakter mahasiswa yang berintegritas, 

komitmen, prinsip kehati-hatian dan bertanggungjawab.Untuk membangun dan membina 

hubungan dengan lingkungan eksternal, mahasiswa juga diberikan materi kuliah berupa 
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manajemen investasi dan pasar modal. Dalam rangka membangun jiwa kebersamaan dan 

kerjasama, mahasiswa diberi tugas kelompok untuk membuat paper mengenai pengelolaan 

keuangan yang professional, alternative investasi, pasar modal dan praktek langsung di 

laboratorium bursa efek atau di perusahaan-perusahaan sekuritas untuk belajar trading. 

Selanjutnya melalui proses pembelajaran ini dan pendalaman terhadap lingkungan eksternal, 

mahasiswa diwajibkan untuk magang pada suatu perusahaan dan membuat laporan magang 

untuk diujikan. 

 Dalam rangka pembuatan skripsi sebagai tugas akhir, mahasiswa wajib melakukan 

penelitian dan membuat laporan penelitian berupa skripsi.Penelitian / riset mahasiswa juga 

diarahkan pada keterkaitan dan pengaruh lingkungan bisnis terhadap kinerja perusahaan, 

kepuasan kerja dan terbentuknya jiwa kewirausaha.Untuk kegiatan penelitian dosen 

dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, sedangkan topik penelitian juga mengacu pada 

lingkungan bisnis dan kewirausahaan.Hal ini untuk menunjang standar komptensi lulusan 

jurusan manajemen adalah kewirausahaan.Implementasi lingkungan dalam penelitian 

jurusan manajemen dituangkan dalam rumusan standar kompetensi lulusan, yaitu 

berbasiskan pada wirausaha dan UMKM. Hasil penelitian yang diterima akan dipublikasikan 

melalui majalah dan jurnal yang diterbitkan universitas maupun fakultas. Dosen juga 

diarahkan untuk mengikuti penelitian yang dilakukan oleh DIKTI seperti penelitian dosen 

muda, kajian wanita dan hibah. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara rutin dilaksanakan  melibatkan 

semua civitas akademika. Jenis, waktu dan lokasi kegiatan pengabdian  sesuai dengan 

kalender akademik dan hasil observasi dilapangan.Pengabdian kepada masyarakat diarahkan 

pada kegiatan yang berbasis pada lingkungan.Semua kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan mahasiswa dan dosen jurusan manajemen diwajibkan peduli 

terhadap lingkungan baik itu lingkungan untuk pelestarian alam maupun lingkungan dunia 

usaha. Pengabdian masyarakat untuk lingkungan alam dapat dilakukan dengan penanaman 

pohon, kebersihan dan pengelolaan sampah, bedah rumah, air bersih, pelayanan kesehatan, 

ceramah agama, pementasan kesenian, yang kesemuanya bekerjasama dengan masyarakat 

dan organisasi / lembaga terkait Sedangkan pada lingkungandunia usaha dilakukan 

pengabdian masyarakat dengan memberikan penyuluhan, pendidikan dan latihan kepada 

industri kecil dan menengah yang ada di masyarakat, koperasi dan lembaga perkreditan desa 

(LPD).Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Prodi Manajemen juga berusaha 
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mempunyai desa binaan dan inkubasi bisnis, agar jiwa kewirausaha sosial dan industri kreatif 

dapat tercipta dan tumbuh baik di perdesaan maupun di perkotaan.    

    

 

Implementasi Lingkungan Bisnis Kedalam Dunia Usaha 

Dalam merumuskan strategi bisnis, maka terlebih dahulu harus melakukan analisis 

lingkungan dengan maksud untuk menyesuaikan dengan keunggulan dan kelemahan yang 

dimiliki perusahaan.Sebelum membicarakan segala sesuatu mengenai lingkungan bisnis, 

maka hendaklah dimengerti terlebih dahulu beberapa istilah, yaitu sebagai berikut : 

Lingkungan (eksternal ) : adalah faktor-faktor yang berada diluar jangkauan perusahaan yang 

dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman.Analisis : Penelusuran peluang atau 

ancaman sampai kepangkalnya.Analisis lingkungan bisnis :adalah suatu proses yang 

digunakan perencana-perencana strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam 

menentukan peluang atau ancaman. 

Perlunya lingkungan bisnis di analisis adalah agar pembuat strategi bisnis dapat 

mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini 

mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan 

(early warning systems). Untuk dapat mengefektifkan proses manajemen strategi, karena 

dengan melakukan analisis lingkungan yang akan diperoleh lebih efektif, dan untuk 

membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan 

perusahaan. 

Analisa lingkungan bisnis dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :Pertama : 

menganalisis hubungan antara strategi perusahaan dan tanggapan terhadap lingkungan, yang 

dapat dipakai sebagai landasan untuk membandingkan strategi yang sedang berjalan dengan 

strategi yang potensial yang akan datang.Kedua : menganalisis kecenderungan faktor dan 

masalah utama yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap perumusan 

strategi.Ketiga : mencoba meramalkan kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan 

datang terhadap lingkungan bisnis. 

Komponen analisis lingkungan bisnis mencakup: Scanning :yaitu mengidentifikasi 

petunjuk awal dari perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis. Monitoring : 

merupakan kegiatan  mendeteksi arti melalui observasi terus-menerus atas perubahan dan 

kecenderungan lingkungan bisnis. Forcasting :adalah mengembangkan proyeksi atas hasil 

yang diantisispasi berdasarkan perubahan dan kecenderungan yang dimonitor.Assesing :yaitu 

http://www.makalahmanajemen.com/2010/05/manajemen-strategi-teori.html
http://www.makalahmanajemen.com/2010/08/tentang-analisis-lingkungan-bisnis.html
http://www.makalahmanajemen.com/2010/08/tentang-analisis-lingkungan-bisnis.html
http://www.makalahmanajemen.com/2010/05/manajemen-strategi-sebagai-paradigma.html


10 
 

menentukan waktu dan pentingnya perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis untuk 

strategi perusahaan dan manajemennya. 

Faktor Lingkungan Bisnis terdiri dari dua bagian yaituLingkungan Mikro 

(Lingkungan industri), adalah  para pelaku yang secara langsung berkaitan dengan 

lingkungan, yang mempengaruhi perusahaan. Sedangkan Lingkungan mikro ini terdiri dari:  

a. Pelanggan  

Para manajer harus dapat mengantisipasi perubahan perilaku konsumen, karena konsumen 

( pembeli ) mempunyai kekuatan tawar menawar, terutama pembeli yang melakukan 

pembelian dalam jumlah yang besar. Pembeli cenderung melakukan pembelian secara 

selektif, apalagi pembeli mempunyai informasi yang lengkap tentang permintaan, harga 

pasr dan harga pemasok, sehingga posisi tawar menawar pembeli semakin kuat.Oleh 

karena itu perusahan harus mampu memperbaiki posisi strateginya.Disamping itu ada pula 

pembeli yang tidak begitu sensitif terhadap harga, karena yang lebih penting bagi mereka 

adanya atribut dari produk yang diinginkan. 

b. Pemasok 

Pemasok juga mempunyai kekuatan tawar menawar terhadap peserta industri, karena 

pemasok merupakan ancamnan serius yang perlu diperhitungkan.Untuk itu perusahaan 

perlu membina hubungan yang erat.Pemasok yang kuat dapat menekan laba industri yang 

dapat mengimbangi dengan kenaikan harganya. Pem,asok ini akan bartambah kuat apabila 

para pemasok didominasi oleh beberapa perusahaan , tidak menghadapi produk pengganti, 

produk pemasok merupakan input yang penting bagi hasil produksi industri, hal ini 

merupakan pelanggan yang penting bagi pemasok dan pemasok menghadapi integrasi ke 

depan dari pemakai. Kekuatan pemasok dapat dikendalikan oleh suatu perusahaan besar 

(misalnya perusahaan kelompok konglomerat sehingga semuanya persediaan pemasok 

dicaplok oleh perusahaan tersebut. 

c. Pesaing  

Persaingan terjadi karena satu atau lebih pesaing merasakan adanya tekanan atau melihat 

adanya peluang untuk memperbaiki posisi. Strategi bersaing yang efektif meliputi 

tindakan – tindakan ofensif atau defensif guna menciptakan posisi yang aman ( defendable 

position ) terhadap kekuatan- kekuatan pesaing. Ada tiga faktor penting yang perlu 

diperhatikan mengenai persaingan, yaitu:  

1. Masuk dan keluarnya pesaing  
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2. Ancaman produk atau jasa pengganti 

3. Kemungkinan terjadinya perubahan dalam strategi pesaing  

d. Publik (masyarakat ) 

Publik (masyarakat ) sering mengisukan sesuatu produk atau suatu perusahaan atau suatu 

merk, sehingga amat mempengaruhi permintaan barang tersebut. Isu publik ini kadang-

kadang tajam dibandingkan dengan ancaman lainnya.Isu ini bisa saja dilansir secara 

sengaja oleh kelompok tertentu yang memang menginginkan kehancuran atau bisa saja 

secara tidak sengaja.Oleh karena itu perusahaan harus waspada terhadap isu-isu 

masyarakat ini. 

Lingkungan makro merupakan kekuatan-kekuatan yang timbul dan berada diluar 

jangkauan serta biasanya terlepas dari situasi operasional perusahaan. Termasuk kedalam 

faktor lingkungan makro yaitu : 

a. Faktor Ekonomi,  yang perlu dianalisis adalah : Siklus ekonomi : depresi, resesi, 

kebangkitan ( recovery ) dan kemakmuran (prosperity), dan gejala inflansi dan deflasi : 

jika inflasi sangat tinggi maka pengendalian gaji dan harga semakin berat. 

b. Faktor Demografi,  terdiri dari :  

1.  Perubahan jumlah penduduk akan mempengaruhi permintaan misalnya, pada daerah 

yang jumlah penduduknya menurun, tentu akan memindahkan usahanya ke daerah 

yang penduduknya tumbuh. 

2. Perubahan struktur usia penduduk akan mempengaruhi pemindahan jenis produk sesuai 

dengan perubahan umurnya.  

3.  Distribusi pendapatan.  

4. Tingkat pengangguran. 

c. Faktor Geografi 

Faktor geografi juga penting diamati oleh perencana strategi, untuk menentukan peluang 

dan ancaman perusahaan, terutama dalam menentukan penambahan lokasi baru bagi 

perluasan perusahaan. 

d. Faktor Teknologi 

Perubahan teknologi membawa pengaruh terhadap perkembangan perusahaan, karena 

perubahan teknologi dapat memberi peluang besar ( meningkatkan hasil / tujuan )atau bisa 

mengancam kedudukan perusahaan. Bahkan perubahan teknologi dapat merupakan 

malapetaka tenaga kerja, karena akan menggeser mereka dan bertambah banyaklah 
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pengangguran. Dan juga perubahan teknologi akan mempengaruhi daur hidup produk, 

misalnya dengan munculnya mesin foto copy maka pasar kertas stensil mengalami 

penurunan drastis. 

e. Faktor Pemerintah  

Perubahan-perubahan kebijakan pemerintah dalam berbagai bentuk peraturan, dapat 

merupakan peluang bagi perusahaan dan dapat pula hambatan / ancaman bagi perusahaan. 

f. Faktor Sosial 

Sosial adalah kebiasaan dan nilai-nilai sosial lingkungan masyarakat, khususnya 

langganan dan karyawan. 

g. Faktor Politik , terdiri dari kekuatan politik dan perbedaan ideologi. 

 

 Implementasi lingkungan bisnis ke dalam dunia usaha dapat berupa pengetahuan dan 

pemahaman tentang manajemen strategik.Melalui analisis SWOT (Strength, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) dunia usaha dapat mengidentifikasi faktor lingkungan internal 

perusahaan (kekuatan dan kelemahan) dan faktor ekternal (peluang dan tantangan). 

Berdasarkan hasil analisis SWOT, perusahaan dapat menyusun matrik SWOT, dan 

selanjutnya memformulasikan dan menetapkan strategi bisnis yang akan dijalankan. 

Ketepatan dalam penentuan strategi bisnis akan membawa perusahaan untuk bisa 

memenangkan persaingan, memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Sustainable 

Competitive Advantage), sehingga dapat terus hidup (survive), tumbuh dan berkembang 

secara berkelanjutan. 

 

PENUTUP 

Implementasi lingkungan bisnis ke dalam prodi manajemen dituangkan kedalam 

beberapa mata kuliah seperti manajemen Produksi/operasional, manajemen sumber daya 

manusia, majemen pemasaran, dan manajemen keuangan.Ke empat mata kuliah tersebut 

merupakan dasar untuk menunjang standar kompetensi lulusan jurusan manajemen yaitu 

kewirausahaan. Lulusan jurusan manajemen akan terampil dibidang pembuatan rencana 

bisnis (business plan). Yang mana rencana bisnis yang dihasilkan sudah termasuk 

didalamnya yang mengandung analisis lingkungan bisnis. 

Lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal atau keadaan ekstern badan usaha 

atau industri yang mempengaruhi kegiatan perusahaan atau kekuatan atau institusi diluar 
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organisasi bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis.Dewasa ini, terminologi “ 

lingkungan “ tidak hanya semata-mata merefleksikan lingkungan ekologi, tetapi juga konsep 

umum yang menjelaskan gambaran keseluruhan konsep terhadap kekuatan lingkungan 

eksternal. Hal tersebut dapat berdampak pada aktifitas perusahaan dari segala aspek.Begitu 

halnya juga dengan istilah “bisnis” yang membentuk tipe perusahaan, apakah berbentuk 

perusahaan berorientasi laba, badan pemerintah, atau pun lembaga nirlaba.Oleh karena itu, 

istilah “lingkungan bisnis” memiliki arti yang luas karena menunjukkan seluruh pengaruh 

eksternal terhadap perusahaan. 

Implementasi lingkungan kedalam Prodi Manajemen dan dunia usaha dilakukan 

melalui penetapan kurikulum, silabus dan satuan acara perkuliahan dengan penetrasi dan 

diseminasi kedalam materi / bahan perkuliahan, topik-topik penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat.yang mencakup pentingnya peningkatan kualitas lingkungan, 

penyelamatan dan pelestarian lingkungan melalui aktivitas ekonomi dan bisnis. 
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