
High Risk High Return, Prinsip Fundamental Investasi dan Bisnis yang Harus Dipahami 

oleh Calon Pelaku Bisnis 

Bisnis itu menguntungkan dan memberi lebih banyak kebebasan kepada pemiliknya. Penghasilan yang 

jauh lebih tinggi dibandingkan saat menjadi karyawan selalu menjadi salah satu motivasi untuk mereka 

yang memutuskan untuk beralih ke dunia bisnis. Semua itu memang ada benarnya. Namun dibalik 

keindahan tersebut, ada sisi gelap yang juga harus dipahami. 

Bisnis tak selalu menyenangkan atau menjanjikan keindahan. Resiko dipastikan selalu ada. Saat hendak 

memulai bisnis saja, seorang calon pengusaha akan dihadapkan pada tantangan pertama, yakni 

permodalan. Ada beberapa bisnis yang hanya membutuhkan modal kecil. Di sisi lain, ada juga yang 

membutuhkan modal besar. Semakin besar modal yang dikeluarkan di awal, resiko yang harus dihadapi 

di awal usaha juga akan semakin besar. Namun dibalik resiko yang besar, selalu ada return yang besar 

pula. Inilah yang disebut dengan prinsip “high risk high return”. Dibalik resiko yang besar, ada peluang 

yang tak kalah besar. 

Bisnis dan Pertarungan dengan Resiko 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bisnis memang beresiko. Namun jika menilik pada kehidupan 

manusia secara umum, sebenarnya manusia memang bertarung dengan resiko selama hidupnya. Saat 

mempelajari hal baru, manusia selalu dihadapkan akan resiko akan kegagalan. Saat keluar rumah dan 

menuju ke tempat kerja, manusia juga dihadapkan pada resiko-resiko seperti terlambat masuk kerja 

karena macet atau kejadian lain yang tidak terduga. Bahkan resiko yang lebih serius juga selalu 

mengintai. 

Resiko akan selalu ada, apapun profesi ataupun karir yang dijalani. Jadi sangat wajar jika bisnis juga 

memiliki resiko. Dalam bisnis, beberapa resiko yang paling ditakuti oleh para pelaku bisnis pemula adalah 

resiko kerugian. Besarnya modal yang tak kunjung kembali setelah beberapa tahun membuat siapapun 

mulai merasa khawatir.  

Pada tahap awal menjalankan bisnis, pemasukan juga tak lantas langsung datang dengan lancar. Ada 

masa-masa dimana order begitu sepi dan cost lebih tinggi daripada omzet. Sebenarnya ini adalah situasi 

yang wajar. Akan tetapi jika berhasil mengelola resiko dengan baik, resiko tersebut akan berkurang dan 

tak lagi mengkhawatirkan. 

Saat bisnis sudah mulai stabil, tak lantas resiko bisnis hilang sama sekali. Resiko tetap ada, bahkan 

order sepi juga tetap bisa dialami oleh pengusaha yang sudah veteran sekalipun. Itu karena semua bisnis 

memiliki siklus. Ada saat di mana permintaan begitu ramai, ada pula saat di mana permintaan begitu 

sepi. Akan tetapi karena ini adalah siklus, maka masa-masa order sepi juga akan berangsur membaik. 

Tentu saja, strategi bisnis yang tepat juga tetap dibutuhkan untuk menekan resikonya. 

High Risk High Return 

Dalam investasi dan bisnis, ada satu prinsip yang begitu mendasar dan selalu menjadi pegangan para 

investor maupun pengusaha. High risk high return, prinsip ini memang harus dipahami dengan baik oleh 

mereka yang hendak memasuki dunia bisnis. Berakar dari pemahaman akan prinsip ini, seorang calon 

pengusaha bisa membangun mental yang tepat untuk memasuki dunia bisnis. Semakin tinggi tingkat 

pemahaman seseorang akan prinsip ini, semakin kuat juga mental mereka dalam menghadapi berbagai 

macam ujian bisnis. 

Prinsip High risk high return sebenarnya mengacu pada hubungan antara resiko dengan return yang 

selalu berbanding lurus. Jika resiko yang harus ditanggung besar, maka return atau potensinya juga 

besar. Namun bukan berarti seorang pelaku bisnis harus selalu menerima resiko yang besar begitu saja. 



Resiko masih bisa ditekan. Dengan manajemen resiko yang baik, return besar bisa saja diperoleh 

dengan resiko yang lebih kecil. 

Belajar Bisnis, Belajar Mengurangi Resiko yang Ada 

Kenapa harus belajar bisnis? Ilmu bisnis membantu seorang pelaku usaha untuk menjalankan bisnis dan 

mengembangkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Ilmu bisnis juga membantu dalam kontrol resiko yang 

pasti ada dalam setiap bisnis. Apapun bisnis yang akan digeluti, ilmu bisnis akan selalu dibutuhkan. 


