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Modal Usaha ?

• Aspek Permodalan merupakan salah
satu kendala yang paling menghantui
para Pengusaha dalam memulai usaha.

– Sebenarnya banyak sekali cara untuk memulai
mendapatkan modal usaha. Asalkan ada niat dan
keinginan semua bisa dilakukan. 



Persiapan Hitung Kebutuhan Modal 
Awal Usaha anda

Proses Siapkan Modal  untuk Memulai
Usaha

Pelaksanaan Siapkan Dana Cadangan keuangan
untuk 6-12Bln kedepan

Langkah Mempersiapkan Modal

Dalam membuka usaha ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait
Modal, Yaitu :



Sumber Permodalan

Uang Pribadi

Modal Sendiri bisa
dilakukan dengan
berbagai cari, antara lain 
1. Simpanan
2. Menjual Aset

Kredit Usaha

Kredit Usaha Merupakan
salah satu solusi bagi anda
yang terkendala modal.
1. Perorangan
2. Lembaga Keuangan

Berbagi Kepemilikan

Berbagi usaha
merupakan salah satu
solusi, berbagi modal 
antara lain :
1. Usaha Patungan
2. Modal Ventura
3. Menjual Saham

Pinjaman Berbagi UsahaModal Sendiri



Modal Sendiri

• Dalam membuka usaha, kadang kala
anda adalah pemilik usaha sendiri dan
pemodal sendiri.

• Keuntungan posisi ini adalah anda bebas
menentukan ritme usaha dan bebas dari
tanggungan pengembalian modal.

• Namun dalam beberapa waktu, dengan
usaha yang berkembang, anda juga harus
mencari alternatif permodalan lain.



Modal Sendiri
• Modal Sendiri bisa meliputi :

– Simpanan / Tabungan.
• Menabung bukan hanya untuk menumpuk uang

dan rencana membeli sesuatu.
• Menabung juga bisa anda rencanakan untuk

kebutuhan yang tak terduga, seperti membuka
usaha.

– Menjual Aset yang kurang Produktif.
• Menjual aset yang kurang produktif biasa

dilakukan oleh pengusaha awal yg kurang
pembiayaan namun lebih memilih biaya sendiri. 
Contoh Mobil, Rumah lain, tanah, dll.



Pinjaman Modal
• Tidak ada yang salah dalam meminjam, karena

merupakan salah satu alternatif.
• Pengusaha-pengusaha besar malah jarang

yang memakai uang pribadi, mereka biasa
melakukan pinjaman untuk membuka usaha
baru.

• Namun perlu diingat, membuka usaha dari hasil
meminjam bisa berimbas, anda harus selalu
memikirkan bagaimana cara pengembalian
pinjaman tersebut, dan harus memiliki anggunan
untuk melakukan pinjaman.



Pinjaman Modal
• Peminjaman Modal bisa diajukan kepada :

– Perorangan
• Lebih fleksible karena kita meminjam ke orang terdekat atau

teman, biasa dinegoisasikan cara pengembaliannya.
• Kebanyakan tanpa anggunan dan lebih dirasa nyaman

karena hitung2 silaturahim keluarga.

– Lembaga Keuangan
• Lembaga keuangan merupakan alternatif solusi tercepat, 

namun dalam hal ini anda harus benar-benar mengetahui
syarat pengembalian modal.

• Syarat dan Bunga yang di bebankan kepada anda, harus
anda timbang dengan serius, karena bukan malah untung
nanti malah rugi besar jika anda kurang serius atau terjadi
kesalahan dalam usaha anda.



Berbagi Usaha
• Selain 2 solusi modal diatas, ada solusi lain 

yaitu model berbagi kepemilikan usaha.
• Dengan berbagi kepemilikan usaha, anda bisa

mengajak teman atau rekan bisnis anda dlm
menambah modal usaha.

• Pembagian hasil dan cara pengembalian model 
bisa dibicarakan sesuai kesepakatan bersama.

• Kekurangan model ini, anda bukan merupakan
pemilik usaha utama, karena usaha tersebut
menjadi usaha kepemilikan bersama dengan
pemilik modal atau rekan bisnis anda.



Berbagi Usaha
• Berbagi usaha bisa di kategorikan menjadi :

– Usaha Patungan
• Model usaha patungan ini lebih bersifat perorangan, pembagian 

modal berdasarkan patungan perorangan.
• Selalu sertai dengan surat perjanjian, untuk mengetahui hak dan 

kewajiban antar pemodal.

– Modal Ventura
• Modal ventura melibatkan Pihak Lembaga keuangan, dan dilakukan 

diatas perjanjian.
• Namun disini pemilik modal ventura bertugas sebagai pemilik 

saham dan sebagai pengawas perkembangan usaha.

– Menjual Kepemilikan Saham
• Jika usaha anda sudah besar, mencari modal usaha bisa dilakukan 

dengan menjual kepemilikan saham. 
• Syaratnya perusahaan anda harus terdaftar di bursa Saham, seperti 

: BEJ Bursa Efek Jakarta, dll.



Tips menyiasati Modal Usaha

Menyiasati Modal Usaha
Terkadang kita terkendala bagaimana
mencari modal / mencukupi modal. Ada
beberapa tips yang anda bisa lakukan
untuk menyiasati Kebutuhan Modal.

Tips Menyiasati
Modal Usaha Coba Menekan lagi Kebutuhan Modal anda.

Atur Prioritas Modal anda.

Jagalah Kepercayaan Orang lain.



Belajar dari Orang Sukses – 10

Tukul Arwana
(Pelawak Termahal di Indonesia)
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