
BAB IV 

ANALISA 

Berdasarkan pembahasan pada bab II dan bab III, penulis 

menganalisis bahwa Konosuke Matsushita adalah sosok orang yang 

mandiri. Hal ini ia tunjukkan dengan cara bekerja magang sebagai 

pembersih toko, kemudian dilanjutkan dengan bekerja di perusahaan 

Osaka Electric Light Company, hingga akhirnya ia memutuskan 

untuk membuat usaha sendiri. Keberuntungan mulai berpihak pada 

Konosuke setelah ia mendapatkan pesanan besar untuk membuat 

alat pengikat untuk kipas angin listrik sebanyak 1000 (seribu) buah, 

dari sinilah perusahaan mulai berkembang. 

Sifat ambisiusnya disertai dengan kemampuan yang dimiliki 

dari pengalaman kerja sebelumnya serta kegigihannya dalam 

menciptakan inovatif baru dan mengembangkan produk baru juga 

membuahkan hasil yang luar biasa. 

Karena usaha ini miliknya sendiri, maka ia dengan leluasa 

menerapkan sistem-sistem yang dianggapnya akan memajukan 

usahanya. Dalam menjalankan bisnisnya hingga sekarang usahanya 

maju pesat, Konosuke menggunakan filsafat manajemen Konosuke 

Matsushita yang dirumuskannya tahun 1932 . 
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Konosuke memiliki misi yaitu mensejahterakan masyarakat 

dengan penjualan-penjualan produknya. Ia berusaha menjual 

produk-produknya dengan harga yang terjangkau namun memiliki 

kualitas yang dapat memuaskan konsumennya. 

Perusahaan harus menetapkan harga yang dianggap adil oleh 

masyarakat, karena jika perusahaan hanya memikirkan laba yang 

besar tanpa memikirkan kualitas maka perusahaan akan kehilangan 

kepercayaan masyarakat. 

Karena ketangguhannya dalam menjalankan bisnisnya, 

Konosuke mulai bisa memperluas usahanya dengan membuat pabrik 

dibeberapa wilayah negara. 

Bisnis yang makin maju tidak untuk dinikmati perusahaan 

sendiri melainkan juga untuk kesejahteraan bersama. Perusahaan 

juga harus mendengarkan pendapat publik, agar produk yang 

dikeluarkan dapat diterima masyarakat. 

Konosuke selalu mengutamakan untuk memajukan potensi 

pegawainya. Karena menurutnya suatu perusahaan akan tumbuh 

jika dijalankan oleh orang-orang yang tepat. Dalam menjalankan 

usahanya Konosuke selalu percaya diri dan yakin bahwa ia akan 

sukses, namun demikian ia juga harus mengetahui dan 

mengevaluasi keterbatasan yang dimilikinya. 
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Dalam menjalankan bisnis hendaknya tidak selalu bergantung 

pada pengetahuan yang dimiliki tetapi juga mendengarkan pendapat 

pendapat orang lain, berkonsultasi dengan orang lain, membuka 

pikiran sehingga banyak mendapatkan masukan yang dapat kita 

gunakan dalam menjalankan usaha. 

Mengeluarkan suatu produk hendaknya juga mengikuti 

perubahan yang terjadi saat itu. Kebijakan-kebijakan manajemenpun 

juga harus diperhatikan, perusahaan Konosuke selalu menjalankan 

ha! ini sehingga usahanya bisa bertahan. 

Berkat kegigihannya menjalankan bisnisnya, Konosuke 

mendapatkan apa yang menjadi haknya. Ia sudah begitu banyak 

mengadakan perubahan-perubahan hingga detik-detik akhir 

hidupnya. 



B AB V  

KESIMPULAN 

Perusahaan hendaknya bekerja sesuai dengan tujuan 

manajemen dasar, memenuhi tanggung jawab sebagai industrialis di 

dalam masyarakat dilingkungannya. 

Misi sosial perusahaan harus memberikan kontribusi positif 

kepada setiap orang. Suatu perusahaan yang menghasilkan laba 

hanya penting apabila membantu mencapai keberhasilan dalam 

meningkatkan standar hidup masyarakat. Laba dianggap sebagai 

bayaran kepada suatu bisnis yang telah sukses melengkapi misi 

tanggungjawab. 

Perusahaan bisnis harus tumbuh selaras dengan masyarakat, 

terus meluas dan berkembang setiap waktu, kesejahteraan sebagai 

hasilnya harus dibagi juga kepada masyarakat. Aktivitas 

perdagangan harus dikoordinir secara efisien sehingga konsumen 

dapat membeli barang-barang dengan harga layak sehingga setiap 

orang mendapatkan keuntungan dari aktivitas perusahaan ini 

Perusahaan akan mencoba untuk merespon apa yang 

masyarakat inginkan, sehingga perusahaan mempunyai kepastian 

bahwa barang dan jasa akan diterima di masyarakat. 
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Perusahaan harusnya bersikap adil dan jujur di dalam semua 

usahanya. Dalam mencapai keadilan, perusahaan harus mengikuti 

hukum alam dalam menjalankan bisnisnya. Dalam penentuan harga 

misalnya, perusahaan harus menentukan harga yang dianggap adil 

oleh masyarakat. Dengan ini, bisnis akan berjalan lancar dan tidak 

akan akan mengalami kegagalan. 

Di setiap situasi harus melihat kemampuan perusahaan, juga 

harus mengukur kondisi keuangan, teknologi dan kekuatan 

marketing perusahaan agar dapat menetapkan tujuan yang realistis. 

Tanpa kerjasama dan semangat tim perusahaan tidak 

bermakna. Mengembangkan potensi pegawai adalah menjadi fokus 

utama, mengharuskan pegawai memperoleh pendidikan dan 

pelatihan yang tepat, memberikan wewenang kepada pegawai 

sehingga mendorong mereka untuk mengambil inisiatif dan tanggung 

jawab. Hubungan yang baik antara manajemen dan pegawai akan 

membuat perusahaan menjadi efisien. 

Perusahaan harus terus memperbaiki kemampuan untuk 

memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui kegiatan 

bisnisnya. Harus selalu melakukan perubahan-perubahan. Cara 

terbaik untuk mempersiapkan perubahan, baik yang tiba-tiba 

maupun yang tidak diharapkan adalah menciptakan inovasi di setiap 
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sektor perusahaan. Dan perusahaan harus mempertahankan, 

keinginan untuk selalu beradaptasi dengan perubahan. 

Salah satu metode yang bisa digunakan seorang pengusaha 

untuk selalu menjaga pertumbuhan ekonominya secara konstan 

adalah dengan dam management". 

Kunci sukses sebuah perusahaan adalah pada saat 

perusahaan tersebut mampu mengembangkan teknologinya sendiri 

untuk memacu pertumbuhan bidang lainnya. 

Jika perusahaan mempunyai beberapa divisi yang lebih penting 

adalah koordinasi kreatifitas dari berbagai divisi. Untuk itu 

manajemen merupakan seni dalam pengintegrasikan berbagai divisi 

secara serasi. 

Di Jepang, merupakan hal yang biasa bagi perusahaan kecil 

untuk mencapai hasil yang optimal dengan melakukan spesialisasi. 

Perusahaan kecil lebih berhasil daripada konglomerat besar, karena 

keahlian mereka memungkinkan menangkap pasar secara berarti 

bahkan sampai ke luar negeri. 

Diversifikasi juga mempunyai keuntungan, karena sebuah 

perusahaan dengan banyak divisi dapat saling melengkapi. Artinya 

bila salah satu divisi mengalami kerugian maka keuntungan dari 

divisi-divisi lainnya dapat menutupi kerugian divisi yang merugi. 
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Namun bisa terjadi ada divisi yang tidak bekerja optimal karena 

merasa aman akan dibantu oleh divisi lainnya. Jika demikian 

perusahaan akan gagal. 

Setiap divisi harus bekerja optimal dibidangnya secara mandiri 

dan tidak bergantung pada divisi lainnya. 

Perusahaan selalu memperhatikan hak dan kebutuhan 

masyarakat agar memperkuat hubungan sosial dan memperbaiki 

kualitas hidup masyarakat. 

Filsafat manajemen Konosuke Matsushita dirumuskan dengan 

tujuan kesadaran tentang misi sosial sebagai pabrik atau 

perusahaan. 

Suatu filsafat manajemen tidak hanya penting bagi komunitas 

konglomerat, pengusaha, atau pemimpin industri saja, tapi juga 

semua jenis perusahaan dapat mengambil keuntungan dari filsafat 

manajemen ini sehingga mampu bersaing. 

Filsafat manajemen yang benar harus dimulai dari 

pengertiannya terhadap alam dan masyarakat, jika tidak 

manajemennya akan menjadi sia-sia. 

Perubahan politik besar pengaruhnya pada ekonomi. Tanpa 

dukungan politis upaya perusahaan tidak akan berhasil. 
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Perusahaan akan menyesuaikan pemikiran dan perilakunya 

untuk memenuhi perubahan kondisi disekitarnya, memelihara 

keserasian dengan alam untuk menjamin perkembangan dan 

keberhasilan usaha keras perusahaan. 

Orang yang bijaksana tidak hanya bergantung pada apa yang 

di ketahui tetapi selalu mencari opini orang lain. 

Seseorang yang mempunyai pemikiran terbuka dapat melihat 

dalam situasi baru dan memandangnya secara benar. 

Hendaknya selalu mensyukuri semua yang telah diterima. Kita 

seharusnya percaya bahwa kita akan sukses tidak peduli kondisi apa 

yang sedang kita hadapi sebenarnya. Ketika bisnis berjalan dengan 

baik, kita dapat berpikir bahwa keberuntungan sedang tersenyum 

pada kita. Namun ketika bisnis berjalan dengan buruk, kita harus 

berpikir itu merupakan tanggung jawab kita sendiri. Sebagai koreksi 

diri dalam menjalankan bisnis. 
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KRONOLOGI 

RIWAYAT HIDUP KONOSUKE MATSUSHITA 

Tahun Peristiwa 

1. 1894 Konosuke Matsushita dilahirkan. 

2. 1903 (9 thn) Pergi ke kota besar dan magang di 
toko sepeda. 

3. 1909 ( 15 thn) Bekerja di Osaka Electric Light 
Company. 

4. 1914 (20 thn) Berkenalan dengan Mumeno yang 
kemudian menjadi istrinya. 

5. 1916 (22 thn) Menjadi staf ahli di Osaka Electric 
Light Company. 

6. 1917 Konosuke membangun usaha kecilnya 
sendiri. 

7. 1918 Bisnisnya mulai maju dan menyewa 
rumah 2 (dua) lantai. 

8. 1922 Membangun pabrik baru dan kantor 
sebagai bukti peningkatanbisnisnya. 

9. 1923 Menemukan potensi pasar untuk 
lampu sepeda bertenaga baterai yang 
efisien. 

10. 1927 Lahirnya merk National. 

1 1.  1931 Mulainya radio berkembang, sehingga 
Konosuke memproduksi radio 3 (tiga) 
tabung. 
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12. 1932 Konosuke mengumumkan misi 
perusahaan. 
Membentuk departemen 
Perdagangan untuk meneliti dan 
mengembangkan potensi penjualan 
Internasional perusahaan. 
dirumuskannya filsafat manajemen 
Konosuke Matsushita. 

13. 1933 Pindah ke pabrik baru dan kantor 
pusat di Kadoma, timur laut Osaka. 

14. 1934 Membuka Employee Training Institute. 

15. 1935 Membuat badan hukum untuk 
departemen perdagangan. 

16. 1945 Mengumumkan rencana 
menyimpulkan produksi barang- 
barang konsumsi yang telah di 
produksi. 

17. 1946 Membuat organisasi PHP (peace 
and happiness through prosperity). 

18. 1950 Jatuhnya keuntungan Matsushita 
untuk pertama kalinya. 

19. 1951 Mengumumkan saatnya Matsushita 
Electric untuk menempatkan diri 
dalam komunitas ekonomi 
International. 

20. 1952 Kerjasama teknis dengan Philips 
Belanda. 

' 

2 1.  1956 Pengumuman rencana ekspansi 
5 (lima) tahun. 

22. 1959 menyumbang kepada peningkatan 
persahabatan antara 2 (dua) 
bangsa melalui penciptaan dan 



23. 1961 

24. 1962 

25. 1963 

26. 1964 

27. 1965 
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menjadi ketua masyarakat 
Jepang Nederland of the Kansai. 
mendirikan Matsushita Electric 
Company of America di New York 
sebagai perusahaan penjualan 
pertama di luar negeri. 

membangun pabrik-pabrik di 
luar negeri, termasuk National 
Thai sebagai perusahaan pertama 
di luar negeri. 

Konosuke menyampaikan tercapai 
tujuan dari rencana 5 (lima) 
tahunannya dan memasuki tahap 
baru yaitu pertumbuhan. 
Konosuke mengingatkan bahwa 
pertumbuhan ekonomi Jepang yang 
cepat adalah baik dan Konosuke 
mendorong orang-orang di 
sekelilingnya untuk menciptakan 
sistem manajemen yang 
bertanggung jawab dan mandiri. 

Konosuke muncul di sampul 
majalah TIME, Amerika. 
membangun pabrik Matsushita 
Electric di Taiwan. 
Konosuke dan Mumeno 
menghadiri "pesta paling 
bergengsi a bad itu, 40 tahun 
majalah TIME di New York. 
berpartipasi dalam konferensi 
manajemen Internasional ke13 di 
New York. 

Konosuke muncul di majalah LIVE. 

menganjurkan ide-ide "dam 
management." 



28. 1968 mendapat tanda jasa "the 
Medalie De Honra Ao Merito 
Cultural Award dari Brazil." 

29. 1972 mendapat tanda jasa "the 
Commendeur de L'Ordre de la 
Couronne Award dari Raja 
Belgium." 

30. 1973 Konosuke pensiun dari 
penasehat senior. 

31. 1974 mempublikasikan "Japan at The 
Brink". 

32. 1979 mendapat tandajasa dari 
Panglima Mangku Negara 
dan gelar Tan Sri dari Raja 
Malaysia. 

33. 1980 mendirikan The Matsushita 
Institute of Government and 
Management. 

34. 1985 menghadiri pemberian hadiah 
Jepang pertama. 

35. 1989 Konosuke meninggal dunia. 
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GLOSARI 

Restorasi 

Pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula (terutama 

tentang kedudukan raja, negara dan sebagainya). 

Filsafat 

Pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai 

sebab-sebab, asas-asas, hukum dan sebagainya. Segala yang ada 

dialam semesta ataupun mengenai kebenaran dan arti adanya" 

sesuatu. 

Wa Kon Yoh Sai : 

Semangat Jepang dan teknologi Barat. 

Shuushin koyou : 

Sistem pekerjaan seumur hidup. 

Sistem Ringi 

Suatu sistem untuk memperoleh mufakat mengenai sesuatu 

persoalan yang diusulkan dengan cara mengedarkan susrat-surat 

secara vertikal dan kadang-kadang horizontal, kepada para anggota 

organisasi yang bersangkutan. 

Vertikal 

Membentuk garis tegak lurus. 

Horisontal 

Membentuk garis menyamping. 
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Spekulasi 

Membeli atau menjual sesuatu di suatu keadaan yang mungkin 

menyebabkan untung besar atau mungkin pula menyebabkan rugi 

besar. 

Kontribusi 

Uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya). 

Orange-Nassau 

Bintang kehormatan atau penghargaan tertinggi kerajaan Belanda 

atas jasa-jasanya. 

Pemikiran Zen 

Yang mempersiapkan pejuang pergi kepertempuran tanpa rasa takut 

mati. 

Pemikiran Sunao: 

Pemikiran terbuka, ketiadaan kekerasan mental dan kemampuan 

untuk melihat sesuatu apa yang mereka lihat. 

Diversifikasi 

Keanekaragaman. 

Spesialisasi 

Pengahlian disesuatu cabang ilmu, pekerjaan, kesenian dan 

sebagainya. 

Dividen 

Keuntungan perseroan yang dibagi-bagikan kepada pemegang 

saham. 



Matsushita pada usia tujuh 

belas tahun 

KM pada saat st 

belum hari perni 

kahannya 



Tampak dari luar, rumah Matsuchita yang berlungsi sebagai tempat 
Iinggal dan pabrik pada tahun-'.hun awal berdirinya Matsushita 
Electric 
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