
M A T A  K U L I A H  H U K U M  B I S N I S  



A. PENGERTIAN USAHA, PENGUSAHA, DAN 

PERUSAHAAN 
a. Usaha 

Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun 

dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha 

untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba. 

( Bunyi Pasal 1 huruf d ) 

 

b. Pengusaha 

Pengusaha adalah setiap orang atau persekutuan atau badan 

hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. 

(Bunyi Pasal 1 huruf e) 

c. Perusahaan 

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap 

jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang 

didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara 

Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau 

laba. (Bunyi Pasal 1 huruf b) 

1. Segi Hukum dan Unsur 

Perusahaan 

 

a. Badan Usaha  

b. Kegiatan dalam Bidang Ekonomi 

c. Terus-menerus 

d. Terang-terangan 

e. Keuntungan dan/ laba  

f. Pembukuan 



 
Hubungan Kerja adalah hubungan hukum 
yang terjadi antara pemberi kerja dan 
penerima kerja.  

a. Perjanjian untuk melakukan Pekerjaan 
(Buku lll Bab VIIA KUH Perdata), yaitu : 

1. Perjanjian pelayanan berkala (Pasal 1601 
KUH Perdata) 

2. Perjanjian Kerja (Pasal 1601a jo. Pasal 
1603z KUH Perdata) 

3. Perjanjian pemborongan pekerjaan (Pasal 
1601b jo.Pasal 1604 s/d 1617 KUH Perdata) 

b. Perjanjian Pemberian Kuasa ( Buku III Bab 
XVI Pasal 1792 s/d Pasal 1819 KUH Perdata) 

2. Macam- macam Perusahaan 

 

a. Perusahaan Swasta 

Merupakan perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh 

swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah, terdiri dari :  

  Perusahaan swasta nasional 

  Perusahaan swasta asing 

  Perusahaan swsata campuran  

 

b. Perusahaan Negara 

Merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya 

milik negara 

3. Pengertian Perusahaan dan Pekerjaan 

 

A. Perusahaan  

adalah kegiatan ekonomi yang berupa membeli barang dan menjualnya 

lagi atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh keuntunfan dan 

atau laba. 

B. Pekerjaan 

adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, 

terang-terangan, berdasarkan kualitas tertentu, dengan tujuan 

memperoleh keuntungan 



BENTUK-BENTUK ORGANISASI BISNIS 

Persekutuan Perdata 

 

Persekutuan Perdata adalah orang-orang 

yang mengikatkan diri dalam persekutuan 

dengan maksud berhimpun dengan 

menggunakan nama bersama, untuk 

membagi keuntungan atau manfaat yang 

diperoleh karenanya. 

Persekutuan Firma (Fa) 

 

Pasal 16 KUH Dagang: Persekutuan firma 

adalah setiap persekutuan perdata yang 

didirikan untuk menjalankan perusahaan 

dengan nama bersama, kongsi, kerja sama. 

 

Persekutuan Komanditer (CV) 

Commanditaire Vennootschap 

 

CV adalah badan usaha persekutuan yang 

didirikan oleh dua orang atau lebih dimana 

beberapa anggotanya memiliki tanggung 

jawab yang tak terbatas dan sebagian 

anggota lainnya terbatas tanggung 

jawabnya. 

 



5. PEMBUKUAN 

B. SUMBER PENGATURAN 

 

Sumber hukum perusahaan di Insia diatur 

dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang 

(KUH Dagang), Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (KUH Perdata), Perundang-undangan 

RI, Kebiasaan dan dan Yurisprudensi 

a. Fungsi Pembukuan 

 

1. Agar dapat diketahui harta kekayaan 

(aset) perusahaan setiap saat. 

2. Sebagai bukti (Pasal 7 KUH Dagang) 

3. Mengetahui besarnya keuntungan atau 

kerugian 

4. Mengetahui setiap transaksi yang 

dilakukan oleh perusahaan 

b. Sifat Pembukuan 

 

1. Representasi (Pembukaan oleh Hakim) 

 

2. Komunikasi (Pemberitaan) 

 



Perusahaan yang berkedudukan dan 

menjalankan usahanya di wilayah RI dan 

telah memiliki izin, wajib didaftarkan 

dalam daftar perusahaan. Perusahaan 

tersebut meliputi : 

1. PT 

2. Koperasi 

3. CV 

4. Firma 

5. Perusahaan perseorangan 

E. SURAT IZIN USAHA 

PERDAGANGAN (SIUP) 

 

Setiap perusahaan yang melakukan 

kegiatan perdagangan diwajibkan 

memiliki SIUP, kecuali perusahaan yang 

dibebaskan : 

1. Cabang/ perwakilan perusahaan. 

2. Izin diperoleh dan department teknik 

dan tidak melakukan kegiatan 

perdagangan. 

3. perusahaan Produksi 

4. Perjan dan perum. 

5. Perusahaan kecil perseorangan. 

 

 

 

D. Pendaftaran Perusahaan 

Wajib daftar perusahaan 

diadakan dengan tujuan : 

1. Melindungi perusahaan 

yang jujur 

2. Melindungi masyarakat atau 

konsumen 

3. Mengetahui perkembangan 

dunia usaha 

4. Memudahkan 

pembinaan,pengarahan dan 

pengawasan.  



Perusahaan yang berkedudukan dan 

menjalankan usahanya di wilayah RI dan 

telah memiliki izin, wajib didaftarkan 

dalam daftar perusahaan. Perusahaan 

tersebut meliputi : 

1. PT 

2. Koperasi 

3. CV 

4. Firma 

5. Perusahaan perseorangan 

E. SURAT IZIN USAHA 

PERDAGANGAN (SIUP) 

 

Setiap perusahaan yang melakukan 

kegiatan perdagangan diwajibkan 

memiliki SIUP, kecuali perusahaan yang 

dibebaskan : 

1. Cabang/ perwakilan perusahaan. 

2. Izin diperoleh dan department teknik 

dan tidak melakukan kegiatan 

perdagangan. 

3. perusahaan Produksi 

4. Perjan dan perum. 

5. Perusahaan kecil perseorangan. 

 

 

 

D. Pendaftaran Perusahaan 

Wajib daftar perusahaan 

diadakan dengan tujuan : 

1. Melindungi perusahaan 

yang jujur 

2. Melindungi masyarakat atau 

konsumen 

3. Mengetahui perkembangan 

dunia usaha 

4. Memudahkan 

pembinaan,pengarahan dan 

pengawasan.  


