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Pertanyaan dan Diskusi BAB 14 :
1. Bila Anda memutuskan untuk memulai sesuatu bisnis, bisnis apa yang akan anda
bangun ? Jelaskan alasannya !
Jawaban :
Bisnis Clothing, Karena saya merupakan orang yang sangat fashionable. Kolektor
pakaian, saya berpikir dari pada menghabiskan banyak uang untuk membeli pakaian
brand tertentu. Lebih baik saya menyisihkan uang untuk membuka bisnis clothing
dengan brand atau merek sendiri. Perasaan senang jika orang lain menggunakan
produk hasil desain kita sendiri.
2. Informasi dan data apa saja yang perlu Anda kumpulkan sebelum Anda memutuskan
untuk membangun bisnis tersebut !
Jawaban :
Sebelum memutuskan untuk terjun ke bisnis clothing. Informasi dan data yang harus
saya kumpulkan seperti mencari suplayer produk dan ciri khas untuk brand saya
3. Menurut Analisis Anda, risiko apa saja yang akan Anda temui dan coba jelaskan
termasuk risiko jenis apa hal-hal tersebut ?
Jawaban :
Risiko yang akan saya temui dalam bisnis Clothing :
a. Adanya kecenderungan dari menurunnya produksi suatu komponen yang
dilakukan oleh distributor tentu akan menghambat proses pemenuhan permintaan
dari konsumen.
b. Semakin banyaknya orang yang tertarik untuk mengembangkan bisnis serupa dan
membangun bisnisnya di tempat yang berdekatan dengan anda menjadikan
persaingan bisnis menjadi sangat ketat.
c. Kesalahan kecil seperti kurang hati-hati dalam memilih bahan untuk materi
produksi akan menjadi kendala yang besar untuk perkembangan bisnis.
d. Salah dalam memperkirakan harga yang akan melemahkan daya saing anda
dengan bisnis yang lain.
e. urang profesionalnya kinerja yang dilakukan oleh pengelola bisnis tersebut
Risiko-risiko di atas termasuk tipe Risiko Fisik (Phsical Hazard)

4. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Ketidakpastian yang mendatangkan
keuntungan dikenal dengan peluang. Coba Anda jelaskan peluang apa saja yang bisa
Anda peroleh dari bisnis yang Anda guliti di atas ?
Jawaban :
Peluang yang bisa saya peroleh seperti trend fashion di kota Bandung yang semakin
meningkat sehingga akan ada peluang dalam bisnis brand fashion. Selain itu juga
peluang produksi, karena kota Bandung merupakan salah satu suplayer textil terbaik
di Indonesia.
5. Sebagai seorang entrepreneur Anda tentu sering memanfaatkan media sosial. Menurut
Anda apa manfaat media sosial bagi perkembangan suatu bisnis ?
Jawaban :
a. Sosial Media Merupakan Cara Yang Mudah Untuk Mencari Tahu Lebih Banyak
Mengenai Pelanggan Anda.
b. Sosial Media Membantu Pencarian Target Konsumen Lebih Efektif.
c. osial Media Membantu Anda Menemukan Konsumen Baru Dan Memperluas
Target Pasar.
d. Sosial Media Memudahkan Konsumen Untuk Memberikan Feedback Mengenai
Bisnis Anda Secara Langsung.
e. Mengembangkan Target Pasar dan Selangkah Lebih Maju Dari Kompetitor.
f. osial Media Dapat Membantu Meningkatkan Pengunjung Website dan Ranking
Search Engine.
g. Bagikan Informasi Lebih Cepat Dengan Sosial Media.
h. Sosial Media Membantu Konsumen Menjangkau Bisnis Anda.
i. Lebih Dekat Dengan Konsumen Melalui Sosial Media.
j. Sosial Media Meningkatkan Brand Awareness Dan Promosi Dengan Biaya Yang
Minim.
6. Apabila Anda diharuskan memilih, sebagai seorang entrepreneur dari sekian banyak
aset dan aktiva yang Anda miliki di dalam bisnis Anda, mana yang paling utama
Anda asuransikan ?
Jawaban :
Barang barang perushaan itu yang paling penting untuk di asuransikan.
7. Jelaskan salah satu contoh kasus perusahaan yang mengalami kerugian yang Anda
ketahui dan manajemen risiko yang telah diupayakan perusahaan tersebut !
Jawaban :
Ya manajemen resikonya yaitu dengan mengasuransikan barang2 perusahaan.
8. Seandainya bisnis yang Anda pilih di atas mengalami kebangkrutan, jelaskan langkah
apa saja yang Anda lakukan untuk menyelamatkan bisnis Anda tersebut !
Jawaban :
Bila bisnis saya mengalami kebangkrutan langkah yang saya ambil.
a. Menjual semua barang dengan diskon.

b. PHK karyawan
9. Menurut Anda kapan saat yang tepat Anda harus membuat strategi pengendalian
risiko ? Apa alasannya ?
Jawaban :
Membuat pengendalian resiok harus dibuat disaat membangun perusahaan tersebut.
10. Jelaskan manfaat manajemen risiko yang telah Anda lakukan bagi usaha Anda !
Jawaban :
Manfaat manajemen risiko nya adalah agar mengurangi kerugian bila terjadi sesuatu
yang tidak di inginkan.
11. Anda dipercaya oleh orangtua/sahabat untuk menjalankan bisnisnya baik di bidang
Software Data Solution, Distro, Factory Outlet, Cafe Internet, Restoran dan lain-lain
(pilih salah satu). Bagaimana akan mengubah mindset dan paradigma mengenai
entrepreneur dalam diri Anda sehingga Anda berani untuk mengelola usaha tersebut.
Jawaban :
Untuk mengubah mindset dan pradigma entrepreneur dalam diri saya akan akan
belajar sampe molotok tentang barang yang saya akan jual.
12. Bagaimana Anda menetapkan sasaran bisnis, strategi, melakukan pengelola,
mengukur risiko usaha, dan menetapkan keterampilan-keterampilan yang dimiliki
untuk mendukung pencapaian tujuan (goal setting) yang telah ditetapkan dan
menghindari kebangkrutan usaha ?
Jawaban :
Cara menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan menghindari
kebangkrutan usaha yaitu adalah memberikan pelayanan kepada konsumen dan tanpa
memilah milah siapa konsumen kita tersebut.
13. Carilah Tim Bisnis Anda (Maksimum 3 orang/kelompok) diskusikan permasalahan di
atas dan berikan solusi-solusi kelompok terhadap pertanyaan 11 & 12 yang telah
diajukan. Buat persamaan atau perbedaan jawaban secara pribadi dan jawaban
kelompok sebagai hasil diskusi.
Jawaban :
Untuk soalno 11 & 12 menurut kelompok kami yaitu :
a. Kami harus melihat struktur geologis dari tempat yang akan di jadikan usaha
tersebut.
b. Kami harus melihat juga dari keadaan waktu dan kota tertentu untuk melakukan
bisnis tersebut.
c. Kami juga harus memikirkan tema dari restoran kami harus jelas untuk kalangan
apa.
d. Kami harus mepelajari informasi tentang keunggulan dan kelemahan dari bisnis
itu sendiri.
e.
Kami harus melakukan inovasi rasa yang khas di restoran kami

