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PROFIT FIRST  
(Utamakan Keuntungan Terlebih Dulu) 

Mike Michalowicz 

 



Isi buku dalam 3 kalimat:  
 

  Sebelum membayar pengeluaran Anda, simpan keuntungan Anda terlebih 

dahulu. Jalankan bisnis Anda berdasarkan apa yang bisa Anda lakukan hari ini, bukan 

apa yang ingin Anda lakukan suatu hari nanti. Saat menempatkan keuntungan 

terlebih dahulu, itulah fokusnya, dan takkan pernah terlupakan. 



 
“Apa tingkatan yang sempurna untuk bisnis 
Anda? Itu akan terjadi secara natural saat 

Anda mengambil keuntungan terlebih 
dahulu.” 

Mike Michalowicz 



“Solusinya sangat sederhana: 
Ambil keuntungan Anda 

terlebih dahulu.” 
Mike Michalowicz 



  Uang adalah fondasi awal. Tanpa uang yang cukup, kita tidak bisa membawa pesan, 

produk, layanan kita ke dunia. Tanpa uang yang cukup, kita adalah budak dari bisnis yang kita 

luncurkan. 

 

  Sebagian besar dari pemilik bisnis mencoba untuk keluar dari masalah mereka, bergantung 

pada penjualan besar selanjutnya maupun pembeli atau investor, tetapi hasil yang didapat 

hanyalah masalah yang lebih besar dari sebelumnya. 

 

  Ambilah keuntungan terlebih dahulu. Anda tidak bisa berkembang dari masalah 

keuntungan, Anda harus mencari tahu hal yang membuat bisnis Anda menghasilkan keuntungan 

dan hal yang tidak. 



Keuntungan bukan suatu acara. 
Keuntungan bukanlah sesuatu yang 
terjadi pada akhir tahun ataupun 

pada akhir rencana 5 tahun 



  Keuntungan bukanlah sesuatu hal yang bisa menunggu sampai esok hari. 

Keuntungan harus terjadi sekarang dan akan selalu terjadi. Keuntungan harus masuk ke 

dalam bisnis Anda. Setiap hari, setiap transaksi, setiap kejadian. Keuntungan adalah 

kebiasaan. 

 

  Ketika mempunyai sedikit uang untuk menjalankan bisnis, Anda akan menemukan 

cara untuk mendapatkan hasil yang sama dengan sedikit uang. Namun dengan 

mengambil keuntungan terlebih dahulu, Anda akan dipaksa untuk lebih memikirkan 

inovasi. 



  Jika Anda mendapatkan deposit $1000, mulai hari ini Anda harus 

mengirimkan $10 ke akun profit Anda dan jika Anda bisa menjalankan bisnis 

dimulai dari $1000, Anda pasti juga akan bisa menjalankan bisnis menggunakan 

$990. Anda tidak akan melewatkan 1 persen tersebut. Uang yang diambil dari 1 

persen tersebut mungkin tidak terlalu banyak tetapi sesuatu yang ajaib akan terjadi. 

Anda tidak akan menjadi kaya dalam semalam dengan cara ini, tetapi Anda akan 

mendapatkan keyakinan akan diri sendiri. 

 
 



“Mengurangi biaya yang 
tidak diperlukan akan 

membawa kedamaian lebih 
dari yang Anda pikirkan” 



TENTANG LEAD THE FEST #1 

 Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang. 



TENTANG LEAD THE FEST #2 

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya 
hanya bisa dinikmati oleh golongan privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya. 



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID 

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik. 

 

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media. 

 

Instagram  : pemimpin.indonesia 

Alamat  : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan 



Sumber: 

● Profit First (Mike Michalowicz) 
● https://jamescelar.com/book-summaries/profit-first  

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan. 
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Jessica Thaharah H | Fresh Graduate 

Jessica adalah Fresh Graduate. Memiliki banyak pengalaman 
volunteer dan mengurus event di kampusnya, Universitas 
Brawijaya. Aktivitasnya saat ini adalah mengasah beberapa skill 
untuk pekerjaannya yang masih tertunda akibat Covid-19. Jessica 
telah menyelesaikan S1 di Universitas Brawijaya pada tahun 2020. 


