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Evaluasi Usaha ?
• Menjalankan usaha tanpa melakukan evaluasi, 

seperti anda berpergian ke tempat asing tanpa
peta atau petunjuk jalan.

• Anda tidak akan pernah tau perkembangan
usaha atau tujuan anda tanpa adanya evaluasi.

• Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui posisi usaha anda sekarang ataupun
untuk menjadi patokan dalam mengembangkan usaha. 



Pentingnya Evaluasi…
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Mengetahui Posisi Usaha Anda

• Posisi ini bukan hanya dalam bentuk fisik, 
namun lebih lengkap, mulai dari modal, 
pendapatan dan pengeluaran usaha.

• Posisi ini juga untuk mengetahui jumlah
penjualan usaha anda, laba yang diperoleh dan
rata-rata pengeluran usaha anda setiap bulan 
atau priode tertentu.



Mengetahui Kemajuan / Kemunduran

• Dengan adanya evaluasi usaha, anda dapat
mengetahui kemajuan atau kemunduran dalam
usaha anda, beserta faktor2 yang 
mempengaruhi.

• Dengan mengetahui posisi tersebut, anda dapat
melakukan atau mencari solusi terhapat
masalah tersebut, bisa dalam bentuk
pengembangan usaha atau inovasi2 baru yang 
bisa dilakukan.



Patokan Perbaikan / Pengembangan
• Evaluasi memberikan kita akan gambaran apa

yang akan kita lakukan selanjutnya terhadap
usaha tersebut.

• Perbaikan dan pengembangan diperlukan untuk
memberikan solusi agar usaha tersebut mampu
berjalan sesuai dengan harapan.

• Tindakan-tindakan respektif secara tepat dan
cepat mampu meminimalisir sedikit kerugian
yang akan terjadi di waktu yg akan datang.



Target selanjutnya….
• Hasil evaluasi memberikan kita gambaran akan

target usaha selanjutnya, apakah akan
dikembangkan lagi atau diberikan inovasi-
inovasi baru terhadapt usaha tersebut.

• Target sebaiknya dilakukan secara berkala, dan 
bertahap, sehingga tahapan dan alurnya dapat 
kita kontrol sesuai harapan kita.

• Tujuannya agar tidak terjadi overlap dalam 
menjalankan target tersebut.



• Secara Rutin, bisa dilakukan
•Bulanan

•Semesteran

•Tahunan, dll.

Kapan Evaluasi dilakukan….

1

• Secara Insidentil, dilakukan bila terjadi hal-
hal yang bisa menimbulkan masalah dalam
bisnis kita.2

Evaluasi memiliki priode yang dapat dilakukan, waktu
yang tepat dalam melakukan evaluasi.
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4Evaluasi Usaha

Kondisi Keuangan.

Aspek yang Perlu Di Evaluasi

Kondisi Pasar.

Efektifitas dan
Efisiensi Usaha.

Dampak Lingkungan
dan Dampak Sosial.



• Tidak Laku tidak sama dengan merugi
•Usahakan semua yang anda lakukan tidak
sampai merugikan atau minimal tidak terlalu
banyak yang harus dikorbankan.

Mengakhiri sebuah usaha….

1

• Lakukan semuanya dengan kepala dingin, 
cari solusi agar kerugian tidak diperparah
dengan menanggung hutang yang terlalu
banyak

2

Orang bijak mengatakan : 
“tidak ada sesuatu apapun yang abadi”

Terkadang sesuatu hal membuat usaha tersebut harus tutup atau gulung
tikar, setidaknya anda harus mengerti langkah yang harus dilakukan.
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