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1. PENDAHULUAN 
1.1. Pengantar 

               Keberhasilan ataupun kegagalan bisnis tidak dapat 
dilepaskan dari masalah lingkungan yang di hadapi oleh pelaku bisnis. 
Lingkungan bisnis melalui elemen-elemennya disamping dapat  

mendorong  sekaligus dapat menghambat aktivitas dan 
perkembangan bisnis. Lingkungan mempunyai hubungan timbal balik, 

dalam arti bisnis dipengaruhi lingkungan, dan sebaliknya lingkungan 
dipengaruhi bisnis. Pengaruh lingkungan dapat secara langsung 
maupun secara tidak langsung terhadap kegiatan bisnis. Pada modul 

ini akan diuraikan arti pentingnya lingkungan, hubungan lngkngan 
dengan perusahaan dan pengaruh lingkungan terhadap operasional 

perusahaan.  
Pada modul ini dibahas mengenai pengertian lingkungan bisnis. 
Kemudian, akan dijelaskan tentang elemen elemen lingkungan, dan 

bagaimana perusahaan beradaptasi dengan lingkungan. 
 

1.2. Tujuan 
              Setelah mengikuti proses pembelajaran modul ini peserta 
didik diharapkan mampu: 

 Memahami pengertian, jenis dan lingkup lingkungan bisnis 

 Memahami hubungan lingkungan dengan perusahaan 

 Memahami pengaruh lingkungan terhadap operasional perusahaaan 

1.3. Definisi 

 Kusdi (2009:62) lingkungan (organisasi) adalah elemen-elemen 

di luar organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap 

kehidupan organisasi. 

 Nickels et.al.(2009:13) lingkungan bisnis terdiri atas faktor-

faktor sekitar yang dapat membantu atau menghambat 

perkembangan bisnis. 
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Jadi lingkungan bisnis mencakup seluruh elemen yang terdapat di 

luar organisasi, yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi 

sebagian ataupun keseluruhan organisasi. Secara garis besar 

elemen lingkungan eksternal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

lingkungan mikro dan lingkungan makro. 

 

2. ELEMEN LINGKUNGAN  
Lingkungan organisasi terdiri dari sejumlah elemen yaitu bagian-bagian dari 

lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku dan kinerja organisasi. Walaupun 

jumlah dan ragam elemen lingkungan organisasi tak terbatas, namun terdapat sejumlah 
elemen yang dapat diinderntifikasi dan dapat berlaku secara umum Di sisi lain dilihat 
dari dimensinya elemen lingkungan dapat berdemensi lokal/nasional maupun dimensi 

internasional.  
Secara garis besar lingkungan bisns dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

lingkungan khusus (mikro)  dan lingkungan umum (makro). Lingungan khusus dan 
lingkungan umum suatu organisas bisnis digatampilkan dalam gambar 4.1. 

 

2.1. Lingkungan Khusus  
            Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung 

relevan bagi organissasi dalam mencapai tujuannya. Lingkungan khusus merupakan 
sesuatu yang khas bagi setiap organisasi dan berubah sesuai dengan kondisinya. Secara 

khas yang termasuk lingkungan khusus adalah pelanggan, pemasok, pesaing lembaga 
pemerintah, serikat buruh, asosiasi perdagangan dan kelompok penekan di masyarakat 
(presssure groups).  Lingkungan khusus  sebuah organisasi berbeda-beda bergantung 

pada daerah/domain yang dipilihnya. Domain merujuk pada pilihan yang dibuat 
organisasi bagi dirinya sendiri yang menyangkut rangkaian produk atau jasa yang 

ditawarkan dan pasar yang dilayaninya.  
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2.2 Lingkungan Umum  
Lingkungan umum mencakup kondisi yang mungkin dapat mempengaruhi dan 

mempunyai dampak terhadap organisasi, namun relevansinya tidak sedemikian 
jelas.  Lingkungan ini jauh lebih luas dan lebih besar dari lingkungan mikro.  

Lingkungan ini dapat berupa lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan 
budaya, lingkungan teknologi, lingkungan hukum, lingkungan alam dan lingkungan 
global. 

1. Lingkungan Ekonomi 
            Elemen ini menggambarkan  kondisi umum perekonpomian, baik dalam 

skala lokal, nasional maupun global. Kondisi ekonomi merefleksikan kondisi bisnis 
nyata. Kondisi ekonomi dapat berupa pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat 
suku bunga.   Peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung konsumsi dan 

permintaan meningkat, sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang menurun 
mengakibatkan konsumsi dan permintaan menurun. Inflasi berdampak terhadap 

menurunnya daya beli dan konsumsi masyarakat. Dari sisi perusahaan, peningkatan 
suku bunga mendorong biaya meningkat dan pada kahirnya harga jual juga 
meningkat.  

2. Lingkungan Sosial Budaya 
            Mencakup sistem nilai yang berlaku di masyarakat di mana organisasi berada. 

Sistem  nilai ini berpengaruh  terhadap  cara pengelolaan organisasi. Perusahaan-
perusahaan di  Jepang  jarang melakukan PHK walaupun kegiatannya lagi menurun. Hal 
ini karena pekerja dianggap sebagai anggota keluarga, dan bukan dipandang semata 

sebagai faktor produksi. Di Indonesia perusahaan harus meliburkan karyawannya 
beberapa hari untuk merayakan lebaran. 

3. Lingkungan Teknologi 
           Teknologi mencakup alat, cara dan pengetahuan yang membuat pekerjaan 
menjadi lebih mudah.  Tehnologi  telah menjadikan proses-proses bisnis lebih 

efektif, efisien, dan produktif.  
Efektivitas berarti memberikan hasil yang diinginkan. Lingkungan teknogi khususnya  

IT, menyebabkan pertumbuhan e-commerce, pembelian dan penjualan barang-
barang secara online. 
4. Lingkungan Hukum 

Lingkungan hukum tidak jarang sangat mempengaruhi dan penting bagi 
kegiatan-kegiatan bisnis, karena ia memberikan batas-batas yang jelas mengenahi 

legalitas bisnis. Cakupannya adalah mulai dari undang-undang dasar, hukum 
perdata, hukum pidana, dan  peraturan perundangan lainnya seperi  Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah (Perda)  dan praktek hukum 

yang berlaku pada umumnya.  
5. Lingkungan Alam 

Lingkungan alam terdiri dari kondisi alam itu sendiri (misalnya iklim, cuaca, 
topografi, dan kondisi geografis wilayah) maupun sumber-sumber daya alam yang 

tersedia di suatu negara atau wilayah. Pasokan sumber daya alam tidak jarang 
menjadi permasalahan tersendiri bagi organisasi.  Sebagai contoh, terjadinya 
kelangkaan pasokan bahan bakar, listrik, atau gangguan pada pasokan pangan 

dapat menggangu kegiatan organisasi secara signifikan. Selain itu, faktor alam dapat 
memberikan pengaruh tidak terduga, misalnya terjadi banjir, gempa bumi, letusan 

gunung berapi, dan lain-lain. Ini pun dapat mempengaruhi organisasi.   
6. Lingkungan  GlobaL. 
           Dua perubahan penting pada lingkungan global adalah tumbuhnya 

persaingan internasional dan meningkatnya perdagangan bebas antar bangsa. Dua 
hal tersebut terjadi terutama adanya perbaikan tranportasi dan komunikasi 

            Elemen lingkungan antara organisasi bisnis yang satu dengan yang lain tidaklah 
sama baik jumlah dan ragamnya maupun besaran potensi pengaruhnya sesuai denghan 
perbedaan organisasi dan kondisi lingkungannnya. 
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2.3.  Ketidakpastian Lingkungan  

 Karakter utama dari lingkungan adalah ketidak pastian. Ketidak pastian lingkungan  
merupakan subtansi lingkungan yang harus dihadapi oleh organisasi. Ketidak pastian 

lingkungan ditentukan oleh dua variabel yaitu kompleksitas dan stabilitas lingkungan. 
 Kompleksitas menunujukkan gambaran heteroginitas banyaknya elemen lingkungan 
yang berpengaruh terhadap berfungsinya suatu organisasi. Lingkungan organisasi 

dikatakan kompleks bila jumlah elemennya empat atau lebih, dan bila jumlahnya 
kurang dari empat dikatakan sederhana.  

Stabilitas lingkungan menggambarkan  tingkat kecepatan perubahan elemen 
lingkungan yang terjadi. Lingkungan organisasi dikatakan stabil apabila elemen-
elemennya jarang/tidak mengalami perubahan ataupun jika berubah berlangsung  

secara perlahan. Bila elemennya selalu berubah atau berubah secara cepat dan sulit 
diduga maka dikatakan sebagai lingkungkungan yang tidak stabil (labil).  Dengan 

demikian ketidak pastian lingkungan menunjukkan tingkat kompleksitas dan stabilitas 
lingkungan. Dari dua variabel lingkungan di atas maka, suatu organisasi bisnis mungkin 
akan menghadapi salah satu dari empat tipe ketidak pastian lingkungan yaitu; tinggi, 

agak tinggi, agak rendah, dan rendah seperti nampak dalam gambar yang berikut: 
 

  
 
 Berdasarkan tingkat ketidak pastian di atas, maka jenis lingkungan organisasi 
dapat dibedakan menjadi empat golongan yaitu: 

1. Lingkungan Tenang Acak  
Ketidakpastian rendah, ini merupakan jenis lingkungan yang paling sederhana 
dimana hanya ada sedikit elemen lingkungan yang harus diperhatikan dan elemen-

elemen ini keadaannya tenang dalam arti tidak atau jarang sekali berubah. 
Kendatipun berubah, perubahan tersebut bersifat acak, yaitu perubahan pada satu 

elemen  terjadi tanpa  dapat diduga  dan tanpa ada kaitannya dengan  elemen 
lainnya. Dalam kondisi yang demikian pihak organisasi dapat lebih banyak 
menfokuskan perhatiannya pada operasi rutin sehari-hari. Lingkungan bukan 

menjadi masalah utama  yang harus diperhatikan dalam setiap pengambilan 
keputusan. 
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2. Lingkungan Tenang – Menngelompok 
Jenis lingkungan ini cukup stabil tetapi lebih kompleks dibandingkan  lingkungan 

Tenang – Acak. Jumlah elemen lingkungan lebih banyak dan berkaitan satu sama 

lain.  Disisi lain walaupun elemen-elemennya tidak atau jarang mengalami  

perubahan.tetapi dapat terjadi secara bersamaan.  Dalam kondisi yang demikian 

pihak organisasi harus dapat mengantisipasi dan mengalokir perubahan sehingga 

dapat dihindari perubahan berkelompok.  

3. Lingkungan Diganggu - Bereaksi. 

Jenis lingkungan ini tingkat ketidak pastian lingkungan agak tinggi walaupun jumlah 

elemen lingkungan kecil, namun elemen – elemen tersebut sering berubah ataupun 

berubah secara cepat. Perubahan lingkungan umumnya terjadi karena reaksi dari 

tindaklan organisasi yang mengganggu ketenangan lingkungan. Karena itu pihak 

organisasi harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dan selalu 

mengantisipasi tindakan dan reaksi dari lingkungan. Contoh beberapa organisasi 

yang beroperasi dalam lingkungan ini antara lain industri jasa, kontruksi dan 

peralatan rumah tangga. 

 

4. Lingkungan Kacau 
Ini merupakan jenis lingkungan yang tingkat ketidak pastian paling tinggi, dimana 

disamping jumlah elemennya banyak juga disertai oleh karakter lingkungan yang 
selalu berubah dan sering tidak terduga dan berlangsung secara cepat. Jenis 

lingkungan ini sering memberikan pengaruh negatif bagi kelangsungan hidup 
organisasi Karena itu pihak organisasi mau tidak mau harus lebih banyak 
menfokuskan perhatiannya dengan senantiasa mengadaptasi perubahan lingkungan  

baik secara reaktif maupun proaktif. Sebagai contoh perusahaan komputer, telpon 
seluler (Ponsel)  sekarang ini harus berhadapan dengan perubahan tingkat teknologi 

dan pasar yang sangat cepat dan terus menerus. 
 Dari beberapa bentuk lingkungan di atas, satu hal yang harus diperhatikan oleh 
setiap organisasi adalah  kepekaan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mereaksi 

setiap perubahan lingkungan, sehingga dapat ditemukan strategi yang tepat dalam 
mengatasinya. 

 

 

 

3. PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP OPERASIONAL PERUSAHAAN 
 

 

3.1 Bentuk Hubungan  

Perusahaan dewasa ini sudah menjadi sistem terbuka yang sangat kompleks. Sebagai 

suatu sistem perusahaan yang didalamnya terdapat beragai elemen, orang, dan jaringan 

yang saling terhubung, saling berinteraksi, saling bergantung dan saling berkepentingan. 

Karena itu keberadaan perusahaan  ditentukan bukan saja oleh elemen-elemen yang ada 

didalam perusahaan, tetapi juga oleh faktor-faktor di luar perusahaan, baik faktor manusia 

maupun non-manusia. Faktor manusia di sini antara lain: pemasok, pelanggan, penanam 

modal dan pemerintah, baik selaku individu maupun selaku institusi. Faktor non manusia, 

adalah alam sebagai sumber bahan baku dan tempat beroperasinya kegiatan bisnis.  Kalau 

selama ini orang melihat faktor eksternal dalam bentuk kondisi ekonomi, politik, teknologi, 

dan sosial budaya, orang lupa bahwa semua kondisi tersebut hakekatnya divciptakn oleh 

manusia juga.  Bentuk-bentuk hubungan antara perusahaan dengan elemen lingkungan 

menurut Kusdi (2009) dapat berupa: 
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 Hubungan yang bersifat relatif permanen dan jangka panjang. Hubungan dengan 
pemasok, baik pemasok bahan baku, pemasok energi, pelanggan, penanam modal, 

pemerintah dan masyarakat.  
 Hubungan yang berubah-ubah, bersifat sementara, atau jangka pendek (seperti 

hubungan dengan pelanggan, yang bisa berlangsung satu kali, beberapa kali atau 
berulang-ulang secara kontinu).  

 Hubungan yang bersifat kerjasama, ada yang bersifat persaingan atau perbedaan 

kepentingan (hubungan dengan pesaing dan serikat buruh),  
 Hubungan yang berbentuk regulatif (hubungan dengan badan-badan pemerintah yang 

menetapkan peraturan, pajak, dan lain-lain yang harus dipatuhi). 
 

3.2  Strategi Dalam Merespon Pengaruh Lingkungan  

 Semakin rendah ketidak pastian lingkungan semakin kecil pula ketergantungan organisasi 
pada lingkungan. Ini berarti pengaruh lingkungan terhadap organisasi kecil pula. Sebaliknya 

semakin tinggi ketidak pastian lingkungan maka,  semakin besar pengaruhnya pada organisasi. 
Hal ini berarti adanya  ketergantungan organisasi pada lingkungan.  
 Terdapat dua strategi dasar yang dapat dilakukan organisasi untuk beradaptasi dengan 

lingkungan yaitu melalui perubahan internal serta melalui pengendalian lingkungan  
1. Perubahan internal. 

Yaitu dengan melakukan penyesuian aspek-aspek internal organisasi seperti 
perencanaan, struktur, sistem dan prosedur kerja sehingga sesuai dengan 
karakterisitik lingkungan yang berubah. 

a. Perubahan struktur organisasi 
Kompleksitas lingkungan diikuti dengan perubahan struktur organisasi yang lebih 

kompleks, sehingga setiap elemen lingkungan  krusial perlu dihadapi oleh bagian/ 
satuan khusus dari organisasi. 

b.  Peredam inti teknis 

Inti teknis adalah bagian yang melaksanakan tugas utama dari organisasi. Bagian 
produksi di PT Bentoel, Bagian Akademik di FIA Unibraw merupakan inti teknis. Peredam 

inti tehnis adalah bagian-bagian yang mengelililingi inti teknis yang tugasnya adalah 
meredam ketidak pastian lingkungan, sehingga inti tehnis terosolir (tidak terganggu) 

lingkungan. 
c. Elemen Perbatasan 

Elemen perbatasan adalah individu atau satuan organisasi yang diberi tugas untuk 

menyelaraskan dan menghubungan organisasi dengan lingkungan melalui pertukaran 
informasi. Tujuan pertukaran informasi adalah untuk mendeteksi dan meproses 

informasi tentang perubahan lingkungan misalnya melalui riset pasar. 
d. Diferensiasi  

Diferensiasi adalah pembedaan orientasi kognitif dan emosional para pejabat dari 

bagian-bagian dengan fungsi yang berlainan dan perbedaan struktur formal dari bagian-
bagian tersebut, sesuai dengan karakteristik lingkungan yang dihadapi.   

e. Integrasi  
Integarsi adalah kualitas kerjasama antar bagian dalam organisasi melalui koordinasi 
dengan tujuan untuk menjembatani perbedaan antar bagian. 

f. Perencanaan  
Perencanaan adalah penetapan sesuatu sebelum sesuatu itu dilaksanakan. Dalam 

kondisi lingkungan yang stabil dapat dilakukan perencanaan jangka panjang, namun 
apabila lingkungan tidak stabil maka perencanaan sebaiknya difokuskan dalam jangka 
pendek 

 Pemilihan startegi perubahan internal mana yang akan diambil, tergantung dengan 
jenis dan karakteristik lingkungan yang dihadapi.  
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2. Pengendalian Lingkungan 
 Dalam upaya untuk menguasai atau mengendalikan lingkungan  dapat dilakukan 

dengan beberapa cara diantaranya adalah; 
a. Merger. 

Yaitu penyatuan usaha dengan organisasi lain yang menjadi sumber ketidak pastian 
sehingga terjadi pemilikan dan atau pengawasan bersama. 

b. Kontrak atau Joint Ventures 

Kontrak atau usaha patungan dapat mengurangi ketidak pastian melalui ikatan 
bersifat formal (perjanjian) dengan organisasi lainnya.  

c. Kooptasi 
Kooptasi adalah upaya memasukkan orang-orang penting dan berpengaruh pada 
;lingkungan untuk masuk  ke dalam organisasi. Misalnya memasukkan pejabat 

pemerintah, analis senior ke dalam jajaran komisaris di perusahaan swasta. 
d. Iklan dan Humas 

Ini merupakan cara tradisonal untuk menciptrakan hubungan yang baik dengan 
lingkungan dengan tujuan untuk mempengaruhi pandangan dan pilihan masyarakat. 

e. Asosiasi Pengusaha Sejenis. 

Melalui asosiasi pengusaha sejenis seringkali dapat memunculkan suatu kekuatan  
yang cukup besar untuk mempengaruhi lingkungan. Misalnya dengan melakukan 

pendekatan-pendekatan dengan pihak pengambil kebijakan. 
f. Merubah Bidang Kegiatan 

Apabila lingkungan sudah tidak dapat dikendalikan maka cara yang dapat ditempuh 

adalah dengan merubah bidang kegiatan, sehingga diperoleh kondisi lingkungan uyang lebih 
baik. Misalnya memilih bidang kegiatan yang; tingkat persaingannya tidak terlalu berat, 

campur tangan pemerintah tidak terlalu banyak, jumlah konsumen yang cukup banyak dan 
sebagainya. 
             Sebelum menjatuhkan pilihan strategi yang akan diambil maka langkah yang paling 

penting adalah menidentifikasi menganalisis dan mengetepretasikan kondisi lingklungan yang ada. 
Kemudian juga  harus memeperhatikan karekateristik internal serta peluang resiko yang dapat 

diperoleh. Karena pada hakekatnya peluang untuk dapat memperoleh keuntungan besar itu hanya 
ada usaha bisnis yang beresiko besar pula. 
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PROPAGASI 
A. Latihan dan Diskusi (Propagasi vertical dan Horizontal) 

1. Ada dua perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Apakah kedua 

perusahaan tersebut mempunyai lingkungan yang sama? Jelaskan! 

2. Apakah setiap perusahaan harus memperhatikan  kondisi lingkungannya? 
Mengapa demikian? Jelaskan alasannya. 
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B. Pertanyaan (Evaluasi mandiri) 

1. Kegiatan bisnis tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan. 
a. Sebutkan jenis-jenis lingkungan bisnis! 

b. Jelaskan pengaruh lingkungan terhadap operasional perusahaan! 
2. Bisnis akan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, dan 

sebaliknya kondisi lingkungan yang salah dapat membawa pada kegagalan 
bisnis. 

a. Apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis? 

b. Sebutkan dan jelaskan macam-macam lingkungan bisnis.! 
3. Arti pentingnya lingkungan tergantung pada tingkat ketidakpastiannya 

a. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakpastian  lingkungan? 
b. Berikan contoh-contoh perusahaan yang mempunyai lingkungan 

acak/stabil. 
 


