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PETUNJUK PENGAJARAN 
 

Unit Pembelajaran 
Modul 2, “Perencanaan Untuk Memulai Bisnis” ini terdiri atas 5 Unit Pembelajaran (Learning 
Unit), yaitu sebagai berikut: 
 

Kode Judul Minggu Halaman 
LU 2.1 Pengantar Rencana Bisnis – Menilai Kelayakan Ide Bisnis 1 – 3 1 – 35 
LU 2.2 Memahami Pasar 4 – 6 36 – 71 
LU 2.3 Penelitian Pasar dan Rencana Pemasaran 7 – 11 72 – 97 
LU 2.4 Aspek-Aspek Teknis Bisnis 12 – 15 98 – 149  
LU 2.5 Memahami dan Membuat Laporan Keuangan 16 – 18 150 – 194 

 
Jadual Pengajaran 
Bahan ajar ini disusun untuk pengajaran 4 jam @ 60 menit per minggu dan 18 minggu per 
semester tanpa memperhitungkan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ujian 
tengah semester diprakirakan setelah Minggu 9 dan sebelum Minggu 10, dan ujian akhir 
semester setelah Minggu 18. Setiap minggu, pelaksanaan pengajaran dilakukan sekaligus 4 
jam, tidak diberikan dalam beberapa kali. 
 
Metode Pengajaran 
Pada dasarnya pengajaran dilakukan secara interaktif, bukan kuliah satu arah. Dari segi 
alokasi waktu, hanya sebagian kecil dari pengajaran dilakukan dengan kuliah. Selebihnya 
pengajaran dilakukan dengan teknik-teknik curah pendapat (brainstorming), diskusi terbuka, 
kerja atau latihan kelompok, permainan peran (business game) dan studi kasus (termasuk 
pembicara tamu dan tugas lapangan). Kegiatan pengajaran sebagian dilakukan di kelas (in-
class), dan sebagian lagi di luar kelas (out class). Kegiatan di luar kelas bisa dilakukan di kelas 
tapi tanpa pengawasan dosen. Peralatan kelas yang dipakai meliputi papan tulis, flipchart, 
kartu metaplan, overhead projector, infocus, paket permainan, dsbnya. 
 
Bahan Ajar 
Bahan ajar meliputi Rencana Pelajaran (kode LP), Catatan Dosen (kode TN), Transparan 
(kode TR), Handout (kode HO), Tugas Individu (kode AI) dan Tugas Kelompok (kode AG). Dua 
bahan ajar yang pertama, LP dan TN, hanya untuk dosen dan TIDAK diberikan kepada 
mahasiswa. Dalam bahan modul ini, untuk setiap Unit Pembelajaran bahan yang pertama 
ditampilkan adalah Rencana Pelajaran (LP), disusul dengan Catatan Dosen (TN) dan lain-lain 
sesuai dengan urutan kegiatan mengajar. 
 
Penilaian Mahasiswa 
Kewirausahaan merupakan suatu kompetensi yang terdiri atas tiga komponen, yaitu 
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan kepribadian (personal traits). Penilaian 
mahasiswa untuk pengetahuan bisa dilakukan melalui ujian tertulis atau lisan, komponen 
keterampilan melalui latihan dan penugasan-penugasan, sedangkan penilaian untuk komponen 
kepribadian melalui pengamatan terhadap sikap, disiplin waktu (kehadiran), partisipasi kelas, 
dsbnya. Bobot penilaian paling besar adalah pada komponen keterampilan. Untuk ujian tengah 
semester dan ujian akhir semester, jumlah bobot untuk komponen keterampilan dan 
kepribadian tidak kurang dari 70%, sehingga bobot untuk komponen pengetahuan tidak lebih 
dari 30%. 
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Unit Pembelajaran  
LU 2.1 

 
Pengantar Rencana Bisnis – 
Menilai Kelayakan Ide Bisnis 

 
 
 
 
 
 
 
 

Daftar Bahan Ajar 
 
EN-2.1-LP Rencana pelajaran halaman 2, 3 
EN-2.1-TN1 Catatan dosen 1/3 halaman 4, 5, 6 
EN-2.1-TR1 Transparan 1/11 halaman 7 
EN-2.1-TR2 Transparan 2/11 halaman 8 
EN-2.1-TR3 Transparan 3/11 halaman 9 
EN-2.1-TR4 Transparan 4/11 halaman 10 
EN-2.1-TR5 Transparan 5/11 halaman 11 
EN-2.1-TN2 Catatan dosen 2/4 halaman 12, 13 
EN-2.1-AI Tugas individu halaman 14 
EN-2.1-AG1 Tugas kelompok 1/3 halaman 15 
EN-2.1-TR3 Transparan 6/11 halaman 16 
EN-2.1-TR4 Transparan 7/11 halaman 17 
EN-2.1-HO1 Handout 1/3 halaman 18 
EN-2.1-HO2 Handout 2/3 halaman 19 
EN-2.1-AG2 Tugas kelompok 2/3 halaman 20 
EN-2.1-AG3 Tugas kelompok 3/3 halaman 21 
EN-2.1-TN3 Catatan dosen 3/3 halaman 22, 23, 24, 25, 26, 

27 
EN-2.1-TR8 Transparan 8/11 halaman 28 
EN-2.1-TR9 Transparan 9/11 halaman 29 
EN-2.1-TR10 Transparan 10/11 halaman 30 
EN-2.1-HO3 Handout 3/3 halaman 31, 32, 33, 34 
EN-2.1-TR11 Transparan 11/11 halaman 35 
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Rencana Pelajaran 
Durasi 
12 jam 

Kode 
EN-2.1-LP 

Unit Pembelajaran  
Pengantar Rencana Bisnis – Menilai Kelayakan Ide 

Bisnis Minggu 1-3 
Kompetensi 

Utama 
Memahami bagaimana mengembangkan ide bisnis menjadi peluang bisnis yang 
layak 

Tujuan Unit 
Pembelajaran 

Mahasiswa (i) memahami mengapa rencana bisnis banyak membantu 
penciptaan bisnis, dan (ii) mampu menyusun pokok-pokok rencana bisnis 
T2.1.1. Ikhtisar Modul 1 dan pengantar Modul 2 (untuk Semester 2) 

T2.1.2. Penyajian ide bisnis pribadi dan diskusi kelompok 

T2.1.3. Memilih ide bisnis untuk dikembangkan kelompok dan latihan penilaian 
risiko 

T2.1.4. Penelitian awal peluang-peluang pasar yang berkaitan dengan ide bisnis 
terpilih 

Topik 

T2.1.5. Arti penting rencana bisnis dan isi pokoknya 
Kegiatan Uraian Kegiatan Secara 

Urut 
Metode Bahan Waktu 

(jam) 
Minggu 1  Di Kelas 

a1.1.1.  
Ikhtisar hasil belajar dalam 
Semester 1 

Curah pendapat 
(brainstorming) 
Diskusi terbuka 

EN-2.1-TN1 1 jam 30’

a1.1.2.  Menyampaikan tujuan dan 
susunan Semester 2 

Kuliah 
Diskusi terbuka 

EN-2.1-TR4 
 

10’

a1.1.3.  
Menyampaikan Unit 
Pembelajaran LU1 serta 
tugas-tugas mahasiswa 

Kuliah EN-2.1-TR5 5’

a1.1.4.  
Masing-masing mahasiswa 
mempresentasikan ide bisnis 
pribadinya kepada kelompok 
yang terdiri atas 6 mahasiswa

Diskusi 
kelompok 

EN-2.1-TN2 
EN-2.1-AI 

1 jam 00’

a1.1.5.  
Masing-masing kelompok 
memilih ide bisnis terbaik 
untuk dikembangkan 

Diskusi 
kelompok 

EN-2.1-TN2 
EN-2.1-AG1 

30’

a1.1.6.  

Dengan bantuan TR6 and 
TR7, tunjukkan perbedaan 
antara bisnis yang “berisiko 
tinggi” dengan bisnis yang 
“aman”.  
Kemudian jelaskan tugas 
lapangan kelompok untuk 
Minggu 2 dan minta 
kelompok menyiapkan 
presentasi yang mencakup 
penilaian risiko. 

Kuliah 
Diskusi terbuka 

EN-2.1-TR6 
EN-2.1-TR7 
 
 
 
EN-2.1-TN2 
EN-2.1-AG2 

15’

30’
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Kegiatan Uraian Kegiatan Secara 
Urut 

Metode Bahan Waktu 
(jam) 

Minggu 2  Di Luar Kelas 

a1.1.7.  
Kelompok pergi ke lapangan 
untuk mencek kelayakan ide 
bisnis terpilih 

Tugas lapangan 
kelompok 

EN-2.1-AG2 4 jam 00’

Minggu 3        Di kelas 

a1.1.8.  
Masing-masing kelompok 
mempresentasikan temuan-
temuan lapangan di kelas 

Presentasi 
kelompok 

EN-2.1-AG3 2 jam 00’

a1.1.9.  
Pengantar rencana bisnis Kuliah, Diskusi 

terbuka,  
Latihan 

EN-2.1-TN3 
Rencana 
bisnis 

2 jam 00’

Jumlah waktu 12 jam 00’ 
Catatan khusus: 
Mahasiswa harus mencoba menilai kelayakan dan risiko bisnis atas dasar pandangan dan 
naluri mereka sendiri, untuk membangun kesadaran akan perlunya rencana bisnis. 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-2.1-TN1 
Unit Pembelajaran 2.1 

Pengantar Rencana Bisnis – Menilai Kelayakan Ide 
Bisnis 

Minggu 1 

Tujuan: - Ikhtisar Modul 1 dan pengantar Modul 2 
 
 

Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Ucapan selamat datang dan ingatkan mahasiswa mengenai 
prinsip-prinsip perkuliahan, menggunakan TR1. Juga lihat 
PRINSIP-PRINSIP PERKULIAHAN di bawah ini. 

10’ Diskusi 
terbuka 

EN-2.1-TR1 

Bentuk kelompok-kelompok dan minta masing-masing 
kelompok membuat persiapan presentasi singkat satu Unit 
Pembelajaran (LU) dari Semester 1.  Presentasinya tidak 
hanya mencakup isi, tapi lebih terfokus pada tujuan dan 
hasil belajar dari masing-masing. Lihat TUJUAN-TUJUAN 
semua unit pembelajaran pada Semester 1 (LU 1.1 sampai 
LU 1.5). 

20’ Latihan 
kelompok 

Flip chart 

Minta masing-masing kelompok mempresentasikan dalam 
maksimum 5 menit 
Selenggarakan diskusi singkat setelah setiap presentasi 
untuk mencek pemahaman kelompok-kelompok lain 

45’ Kuliah 
Diskusi 
terbuka 

Flip chart 

Buat ikhtisar Semester 1 dengan TR2 & TR3 15’  EN-2.1-TR2 
EN-2.1-TR3 
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PRINSIP-PRINSIP PERKULIAHAN 
Pada tahap-tahap awal kuliah, penting artinya memberi kesempatan mahasiswa dan 
dosen untuk berdialog dan saling mengenal. Hanya setelah peran-peran dan norma-
norma kelompok terbentuk dan setelah semua anggota merasakan komitmen pada mata 
kuliah maka mereka akan bisa memperhatikan mata kuliah itu sendiri. Tingkat 
kesepakatan dan komitmen terhadap kegiatan pembelajaran akan sangat menentukan. 
Mahasiswa datang dengan harapan yang berbeda-beda, kadang-kadang dinyatakan 
secara eksplisit tapi seringkali implisit. Namun demikian harapan-harapan itu penting 
artinya pada awal mata kuliah. Dengan membuat harapan-harapan itu eksplisit dan 
menyelaraskannya dengan realitas dan berbagai kemungkinannya, mahasiswa akan 
menerima program itu dan berpartisipasi secara aktif. 
Orang akan belajar sebaik-baiknya bila mereka berpartisipasi aktif dalam proses 
pembelajaran dan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kelas seperti diskusi, permainan, 
permainan peran, dsbnya. Mahasiswa harus disemangati untuk bertanya, minta 
penjelasan, menyatakan ide-ide dan perasaan serta berbagi pengalaman pribadi mereka. 
Anda belajar sebagian besar dengan melakukan sesuatu: 
JIKA SAYA MENDENGAR, SAYA AKAN LUPA 
JIKA SAYA MELIHAT, SAYA AKAN INGAT 
JIKA SAYA MENGERJAKANNYA, SAYA AKAN TAHU 
Agar mahasiswa dapat berpartisipasi dan belajar, harus tercipta suasana belajar yang 
optimal. Hal ini berarti: 

 Harus ada komunikasi dua arah. Kita bisa saling belajar, mahasiswa belajar dari 
mahasiswa lain dan dari dosen dan dosen belajar dari mahasiswa! 

 Setiap orang harus terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran (jika Anda 
mengerjakannya, Anda mengetahuinya!), 

 Harus ada iklim berkelompok yang baik untuk belajar, suasana terbuka di mana: 
o para mahasiswa merasa dihormati dan diterima, 
o perbedaan pribadi dan pendapat dianggap baik dan patut, 
o setiap individu memiliki hak untuk melakukan kesalahan, 
o orang saling mendengarkan dan berusaha saling memahami, 
o orang dapat menyatakan ide dan kepercayaannya tanpa rasa takut, 
o orang punya rasa percaya kepada dirinya sendiri dan orang lain. 
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TUJUAN UNIT-UNIT PEMBELAJARAN PADA MODUL 1 
 

Kode Unit Pembelajaran Tujuan 
LU 1.1 Apakah Wirausahawan? Pada akhir Unit Pembelajaran ini, 

mahasiswa telah mengenal: (i) apakah 
wirausahawan (entrepreneur) dan 
wirausahan intern (intrapreneur), (ii) 
lingkungan bisnis (iii) lingkungan 
wirausahawan dan wirausahawan intern 

LU 1.2 Ciri-ciri pribadi wirausaha 
(Personal Entrepreneurial 
Characteristics) 

Pada akhir Unit Pembelajaran ini, 
mahasiswa telah melakukan pengukuran 
bakat pribadi dan ciri-ciri kewirausahaan 
mereka sendiri. 

LU 1.3 Bagaimana memperbaiki 
PEC saya? 

Pada akhir Unit Pembelajaran ini, 
mahasiswa akan mengetahui bagaimana 
memperbaiki potensi wirausaha mereka 

LU 1.4 Membangkitkan ide produk 
& ide bisnis 

Pada akhir Unit Pembelajaran ini, 
mahasiswa akan mengetahui bagaimana 
membangkitkan beberapa ide produk dan 
ide bisnis 

LU 1.5 Memilih ide produk dan ide 
bisnis saya 

Pada akhir Unit Pembelajaran ini, 
mahasiswa akan (mampu) memilih ide bisnis 
terbaik dari beberapa ide bisnis, termasuk 
ide produk ( produk = barang atau jasa) 
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Kode 
EN-2.1-TR1 Ikhtisar Modul 1 dan pengantar Modul 2 
Topik 2.1.1 

Transparan 1/11 Prinsip-prinsip pelatihan 
Minggu 1, 

Jam 1 

 
 

 

Anda belajar sebagian besar 
dengan melakukan sesuatu: 

JIKA SAYA MENDENGAR, SAYA 
AKAN LUPA 

JIKA SAYA MELIHAT, SAYA 
AKAN INGAT 

JIKA SAYA 
MENGERJAKANNYA, SAYA 

AKAN TAHU 
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Kode 
EN-2.1-TR2 Ikhtisar Modul 1 dan pengantar Modul 2 
Topic 2.1.1 

Transparan 2/11 
Mengukur Ciri-Ciri Kewirausahaan 

Pribadi (PECs) 

Minggu 1, 
Jam 1 

 
Apakah wirausahawan itu? 
Wirausahawan adalah seseorang yang mendirikan dan menjalankan 
usaha atau bisnis baru, dan bertanggungjawab atas risiko yang melekat 
pada usaha baru itu. Sikap-sikap kewirausahaan yang pokok adalah (1) 
kebebasan berpikir, (2) motivasi untuk berubah dan mengubah dan (3) 
langsung dengan tindakan. 
 
Apakah PECs (Personal Entrepreneurial Competencies)? 

o MENCARI PELUANG 
o ULET 
o KOMITMEN PADA KONTRAK KERJA 
o MENUNTUT MUTU DAN EFISIENSI 
o BERANI MENGAMBIL RISIKO (Yang diperhitungkan) 
o MENCARI INFORMASI 
o MENETAPKAN TUJUAN 
o PERENCANAAN & PEMANTAUAN SECARA SISTEMATIS 
o PERSUASI DAN JARINGAN 
o PERCAYA DIRI 

 
Bagaimana memperbaiki potensi diri untuk menjadi wirausahawan? 
Memperbaiki visi pribadi, mempelajari keterampilan kewirausahaan 
(membaca lingkungan, mengukur risiko, kreativitas, manajerial, 
pengambilan keputusan), dan mengembangkan ide bisnis pribadi. 
 
Apakah keuntungan dan tantangan berwirausaha sebagai pilihan karir? 
Keuntungan: 

• Bekerja mandiri 
• Mengembangkan kreativitas 
• Kemungkinan menjadi kaya 

• Menjadi majikan 
• Memberikan perintah 
• dsbnya. 

Tantangan: 
• Risiko tinggi 
• Pendapatan tidak stabil 
• Jam kerja panjang, tidak 

teratur 

• Tanggungjawab besar 
• Masa depan tidak pasti 
• dsbnya. 
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Kode 
EN-2.1-TR3 Ikhtisar Modul 1 dan pengantar Modul 2 
Topik 2.1.1 

Transparan 3/11 Membangkitkan ide bisnis 
Minggu 1, 

Jam 1 

 
Apakah ide bisnis? 
Ide bisnis adalah respon satu atau sejumlah orang, atau suatu organisasi 
untuk memecahkan masalah yang diidentifikasi atau untuk memenuhi 
kebutuhan yang dirasakan di suatu pasar, masyarakat, lingkungan. 
Mencari ide bisnis yang baik adalah langkah pertama untuk mengubah 
keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang bisnis. 
 
Bagaimana membangkitkan ide bisnis? 
Dengan bersikap waspada dan jeli mengamati lingkungan, serta 
menemukan solusi-solusi permsalahan dari berbagai sumber ide bisnis, 
yaitu hobi atau minat, keterampilan dan pengalaman pribadi, waralaba, 
media massa, pameran, survei tentang kebutuhan dan keinginan 
pelanggan, keluhan pelanggan, curah pendapat (brainstorming), 
kreativitas, dsbnya. 
 
Bagaimana menyaring dan memilih ide bisnis? 
Peluang bisnis adalah ide investasi yang menarik atau usulan yang 
menimbulkan kemungkinan imbalan bagi wirausahawan, dan barang dan 
jasa yang ditawarkan akan memenuhi kebutuhan dan keinginan 
pelanggan, serta menciptakan atau menambah nilai bagi mereka. 
Peluang bisnis yang baik adalah yang memenuhi beberapa kriteria 
berikut ini: 

• Bisnis memenuhi permintaan pasar yang nyata 
• Imbalan investasi (return on investment = ROI) yang positif atau 

pendapatan melebihi biaya-biaya untuk mengimbangi risiko yang 
melekat 

• Produknya kompetitif 
• Bisnis memenuhi tujuandan sasaran wirausahawan 
• Sumberdaya, kompetensi dan persyaratan hukum terjangkau oleh 

wirausahawan 
 
Mengapa penting artinya mencek kelayakan ide bisnis yang terpilih? 
Secara universal, lebih dari 80% produk baru gagal. Memilih ide bisnis 
untuk memperoleh suatu peluang bisnis membutuhkan informasi yang 
aktual. Lingkungan bersifat dinamis. Informasi mengenai produk, 
permintaan pasar, selera konsumen, harga, pasok, dsbnya. bisa berubah 
dari waktu ke waktu. 
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Kode 
EN-2.1-TR4 Ikhtisar Modul 1 dan Pengantar Modul 2 

Topik 2.1.1 
Transparan 4/11 

Mengembangkan ide bisnis menjadi 
peluang bisnis yang layak 

Minggu 1, 
Jam 1-2 

 
Modul 2: “PERENCANAAN UNTUK MEMULAI BISNIS” 
 
Tujuan Umum Modul 2: 
Memperoleh keterampilan mengembangkan ide bisnis menjadi peluang 
bisnis yang layak. Dengan menyelesaikan Modul 2, mahasiswa 
diharapkan mampu mempresentasikan peluang bisnis dengan kriteria: 

(1) memenuhi suatu permintaan pasar yang kongkrit, 
(2) semua sumberdaya dan kompetensi yang diperlukan tersedia, dan 
(3) cukup besar kemungkinannya menghasilkan imbalan positif bagi 

wirausahawan. 
 
Unit-Unit Pembelajaran dalam Modul 2: 
Kode Unit 

Pembelajaran 
Sasaran Minggu 

2.1 Pengantar 
rencana bisnis – 
menilai 
kelayakan ide 
bisnis 

Mahasiswa mampu (i) memahami 
mengapa rencana bisnis banyak 
membantu penciptaan bisnis, dan 
(ii) mampu menyusun pokok-pokok 
rencana bisnis 

1 – 3 

2.2 Memahami pasar Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi pasar (pasar 
konsumen dan pasar industri) dan 
para pelaku pasar (pelanggan, 
pesaing, pemasok)  

4 – 6 

2.3 Penelitian pasar 
dan rencana 
pemasaran 

Mahasiswa mampu: (i) mengukur 
permintaan pasar untuk ide produk 
mereka dan (ii) menyusun rencana 
pemasaran 

7 – 11 

2.4 Aspek-aspek 
teknis suatu 
bisnis 

Mahasiswa mampu menilai aspek-
aspek produksi (memilih teknologi, 
lokasi bisnis, merekrut tenaga 
kerja, outsourcing) 

12 - 15 

2.5 Memahami 
laporan 
keuangan 

Mahasiswa mampu (i) membaca 
neraca, laporan laba-rugi dan aliran 
kas; dan (ii) menyusun laporan 
keuangan untuk ide bisnis mereka  

16 – 18 

 
 
 



 

 11

Kode 
EN-2.1-TR5 Ikhtisar Modul 1 dan pengantar Modul 2 
Topik 2.1.1 

Transparan 5/11 
Pengantar Rencana Bisnis – Menilai 

Kelayakan Ide Bisnis 

Minggu 1, 
Jam 1 

 
Apa Perlunya Membuat Rencana Bisnis? 

 
Anda akan benar-benar memahami perlunya rencana bisnis setelah 
Anda mencoba mencek kelayakan dan risiko ide bisnis Anda di pasar. 

 
 

Rencana Kegiatan Mahasiswa Dalam Unit Pembelajaran LU 2.1 
 
Minggu 1: 
Anda mempresentasikan ide bisnis pribadi Anda kepada kelompok Anda 
(Lihat EN-2.1-AI). Kelompok akan memilih satu ide bisnis untuk dicek di 
lapangan (Lihat EN-2.1-AG1). 
 
Minggu 2: 
Bersama kelompok Anda pergi ke lapangan dan mencek kelayakan ide 
bisnis yang dipilih kelompok serta mengukur risikonya (Lihat EN-2.1-
AG2). 
 
Minggu 3: 
Masing-masing kelompok mempresentasikan temuan-temuan di 
lapangan mengenai kelayakan dan risiko ide bisnis yang terpilih (Lihat 
EN-2.1-AG3). 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-2.1-TN2 
Unit Pembelajaran 2.1 

Pengantar Rencana Bisnis – Menilai Kelayakan Ide 
Bisnis 

Minggu 1-3 

Tujuan: - Latihan mencek kelayakan dan risiko ide bisnis 
 

Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Minggu 1: 
Setelah merangkum Semester 1 dan memperkenalkan Modul 2 
untuk Semester 2, kelas dibagi menjadi beberapa kelompok @ 
6 mahasiswa. Masing-masing kelompok memilih ketuanya. 
Masing-masing mahasiswa (anggota kelompok) 
mempresentasikan ide bisnisnya kepada kelompok. Bagikan 
EN-2.1-AI sebagai acuan mahasiswa untuk presentasi. Waktu 
presentasi mahasiswa maksimum 10 menit. Presentasi 
mencakup beberapa butir berikut ini: 
(1) Apa ide bisnis Anda? Di mana Anda merencanakan 

akan mendirikan bisnis Anda? Kapan Anda akan 
memulai bisnis Anda: secepatnya, setelah lulus, atau 
sesudah itu? Mengapa Anda memilih bisnis ini? 
Bagaimana Anda memulai bisnis Anda: mengambil 
alih bisnis yang sudah ada atau membuka sendiri, 
paruh waktu atau penuh waktu, mandiri atau 
berkelompok (bermitra)? 

(2) Apakah produk dari bisnis Anda? Barang, jasa, atau 
kombinasi keduanya? Apakah produknya baru? Jika 
baru, apakah perbedaan antara produk Anda dengan 
produk yang sudah tersedia di pasar? Nilai (tambah) 
apa yang bisa diperoleh pembeli dari produk Anda? 

(3) Siapa yang akan membutuhkan produk Anda? 
Mengapa mereka mau membeli produk Anda? Siapa 
dan di mana para pelanggan prospektif Anda? 

(4) Apa saja bahan masukan (input) yang Anda butuhkan 
untuk bisnis Anda? Apakah semua tersedia di pasar? 
Siapa pemasok barang dan jasa yang Anda butuhkan 
itu? 

(5) Kompetensi (pengetahuan, keterampilan, bakat) apa 
saja yang Anda butuhkan untuk membuka dan 
menjalankan bisnis Anda? Apakah Anda sudah 
memilikinya atau dapatkah Anda memperoleh semua 
kompetensi itu? 

(6) Siapa pesaing Anda sekarang? Siapa pesaingnya di 
masa mendatang? 

(7) Apakah imbalan yang Anda harapkan dari bisnis 
Anda? 

(8) Informasi dan bantuan apakah yang Anda butuhkan 
untuk memulai bisnis Anda itu? 

Ketua kelompok mengumpulkan flipchart dari semua 
anggotanya. 

 
1 jam 
00’ 

 
Presentasi 
individu 

 
EN-2.1-AI 
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Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Masing-masing kelompok berdiskusi dan memilih 1 
(satu) ide bisnis atas dasar kriteria seleksi berikut ini: 
• Apakah pelanggan prospektif bisnis itu bisa 

diidentifikasi? Apakah pelanggan yang teridentifikasi 
mampu membeli produk itu? Apakah permintaan 
pasar atas produk itu cukup besar? 

• Apakah bisnis itu akan menghasilkan imbalan positif 
(keuntungan) bagi wirausahawan? 

• Apakah produk bisnis itu baru atau inovatif? Apakah 
produk itu akan memberikan nilai (tambah) kepada 
pemakainya? Apakah produk itu bisa memenangkan 
persaingan dengan pesaing yang ada maupun pesaing 
potensial? 

• Apakah bisnis itu memenuhi tujuan dan sasaran 
wirausahawan? 

• Apakah bahan masukan, sumberdaya, kompetensi, 
persyaratan hukumnya akan terpenuhi? Apakah 
semuanya dalam jangkauan wirausahawan? Apakah 
para pemasok barang dan jasa bisa diidentifikasi?  

Dosen harus menengahi kelompok yang tidak mencapai 
kesepakatan, dengan mengingatkan anggota kelompok 
mengenai PRINSIP-PRINSIP PERKULIAHAN. 
Masing-masing kelompok melaporkan semua ide bisnis 
pribadi dan ide bisnis yang terpilih kepada dosen. 

30’ Diskusi 
kelompok 

EN-2.1-AG1 

Karena masing-masing kelompok juga akan melakukan 
penilaian awal risiko bisnis, maka dosen harus 
memperkenalkan konsep risiko dengan memperlihatkan 
kutup-kutp ekstrim bisnis “berisiko” (EN-2.1-HO1) dan 
bisnis “aman” (EN-2.1-HO2). 
Untuk tugas lapangan kelompok dalam Minggu 2, minta 
semua kelompok menyiapkan daftar pertanyaan untuk 
mencari jawabannya di lapangan, serta butir-butir 
presentasi dalam Minggu 3 sebelum menunjukkan EN-
2.1-AG2 dan EN-2.1-AG3. 

15’ 
 
 
 
 
30’ 

Kuliah 
Latihan 
Diskusi 
terbuka 

EN-2.1-TR6 
EN-2.1-TR7 
EN-2.1-HO1 
EN-2.1-HO2 
 
 

EN-2.1-AG2 
EN-2.1-AG3

Minggu 2: 
Kelompok pergi ke lapangan untuk mencek kelayakan 
dan risiko ide bisnis terpilih. Mahasiswa diharapkan 
menyadari bahwa masih banyak informasi dan 
kompetensi yang masih perlu diperoleh. 

 
4 jam 
00’ 

 
Tugas 
lapangan 
kelompok 

 
EN-2.1-AG2 

Minggu 3: 
Masing-masing kelompok mempresentasikan temuan-
temuan mereka di kelas (kelayakan, risiko bisnis, 
informasi dan kompetensi yang masih perlu diperoleh, 
dsbnya). Setiap kelompok menjawab pertanyaan-
pertanyaan dalam diskusi kelas. 

 
2 jam 
00’ 

 
Presentasi 
kelompk 
Diskusi 
terbuka 

 
EN-2.1-AG3 
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Kode 
EN-2.1-AI 

Penyajian ide bisnis pribadi dan diskusi 
kelompok 

Topik 2.1.2 
Tugas Individu 

1/1 
Presentasi Ide Bisnis Pribadi 

Minggu 1 

 
Pada akhir Semester 1 masing-masing Anda diminta mencari ide bisnis 
pribadi sebagaimana diuraikan dalam EN-2.1-HO3. Sekarang Anda 
harus mempresentasikan ide bisnis pribadi Anda kepada kelompok Anda 
dalam waktu maksimum 10 menit. 
 
Presentasi Anda harus mencakup butir-butir berikut ini: 
(1) Apa ide bisnis Anda? Di mana Anda merencanakan akan 

mendirikan bisnis Anda? Kapan Anda akan memulai bisnis Anda: 
secepatnya, setelah lulus, atau sesudah itu? Mengapa Anda 
memilih bisnis ini? Bagaimana Anda memulai bisnis Anda: 
mengambil alih bisnis yang sudah ada atau membuka sendiri, 
paruh waktu atau penuh waktu, mandiri atau berkelompok 
(bermitra)? 

(2) Apakah produk dari bisnis Anda? Barang, jasa, atau kombinasi 
keduanya? Apakah produknya baru? Jika baru, apakah perbedaan 
antara produk Anda dengan produk yang sudah tersedia di pasar? 
Nilai (tambah) apa yang bisa diperoleh pembeli dari produk Anda? 

(3) Siapa yang akan membutuhkan produk Anda? Mengapa mereka 
mau membeli produk Anda? Siapa dan di mana para pelanggan 
prospektif Anda? 

(4) Apa saja bahan masukan (input) yang Anda butuhkan untuk bisnis 
Anda? Apakah semua tersedia di pasar? Siapa pemasok barang 
dan jasa yang Anda butuhkan itu? 

(5) Kompetensi (pengetahuan, keterampilan, bakat) apa saja yang 
Anda butuhkan untuk membuka dan menjalankan bisnis Anda? 
Apakah Anda sudah memilikinya atau dapatkah Anda memperoleh 
semua kompetensi itu? 

(6) Siapa pesaing Anda sekarang? Siapa pesaingnya di masa 
mendatang? 

(7) Apakah imbalan yang Anda harapkan dari bisnis Anda? 
(8) Informasi dan bantuan apakah yang Anda butuhkan untuk memulai 

bisnis Anda itu? 
 
Butir-butir presentasi dapat ditulis pada kertas, flipchart atau electronic 
file untuk diskusi kelompok. 
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Kode 
EN-2.1-AG1 

Memilih ide bisnis untuk dikembangkan 
kelompok dan latihan penilaian risiko 

Topik 2.1.3 
Tugas Kelompok 

1/3 
Memilih ide bisnis 

Minggu 1 

 
Ketua masing-masing kelompok mengumpulkan 6 ide bisnis pribadi yang 
disajikan para anggota kelompok. 
 
Masing-masing kelompok berdiskusi dan memilih 1 (satu) ide bisnis 
antara lain atas dasar kriteria-kriteria berikut ini: 
• Apakah pelanggan prospektif bisnis itu bisa diidentifikasi? Apakah 

pelanggan yang teridentifikasi mampu membeli produk itu? Apakah 
permintaan pasar atas produk itu cukup besar? 

• Apakah bisnis itu akan menghasilkan imbalan positif (keuntungan) 
bagi wirausahawan? 

• Apakah produk bisnis itu baru atau inovatif? Apakah produk itu akan 
memberikan nilai (tambah) kepada pemakainya? Apakah produk itu 
bisa memenangkan persaingan dengan pesaing yang ada maupun 
pesaing potensial? 

• Apakah bisnis itu memenuhi tujuan dan sasaran wirausahawan? 
• Apakah bahan masukan, sumberdaya, kompetensi, persyaratan 

hukumnya akan terpenuhi? Apakah semuanya dalam jangkauan 
wirausahawan? Apakah para pemasok barang dan jasa bisa 
diidentifikasi? 

 
Masing-masing kelompok membuat laporan mengenai ide bisnis yang 
dipilih, alasan memilih, tempat untuk mencek kelayakan bisnis, dan 
kegiatan-kegiatan yang direncanakan, pada secarik kertas, flipchart atau 
electronic file. 
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Kode 
EN-2.1-TR6 

Memilih ide bisnis untuk dikembangkan oleh 
kelompok dan latihan menilai risiko 

Topik 2.1.3 
Transparan 6/11 Mengukur Risiko Peluang Bisnis 

Minggu 1, 
Jam 3-4 

 
Hasil pengukuran suatu peluang bisnis tampak pada gambar 
berikut ini: 

 
    

Permintaan pasar 
Pasar sekarang    Pasar baru

Potensi volume permintaan 
Pasar utama    Ceruk pasar

Produk 
Konvensional    Baru

Daya saing produk 
Unik    Umum

Kebutuhan keterampilan dan kompetensi teknis 
Rendah    Tinggi

Kebutuhan pengalaman bisnis 
Tidak diperlukan    Diperlukan

Kebutuhan modal awal 
Rendah    Tinggi
 
Bagaimana pendapat Anda mengenai risiko bisnis ini? Apakah 
bisnis ini cukup menantang dengan potensi laba yang tinggi, atau 
bisnis ini tampak aman tapi dengan keuntungan yang wajar-wajar 
saja? 
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Kode 
EN-2.1-TR7 

Memilih ide bisnis untuk dikembangkan oleh 
kelompok dan latihan menilai risiko 

Topic 2.1.3 
Transparan 7/11 Mengukur Risiko Peluang Bisnis 

Minggu 1, 
Jam 3-4 

 
Hasil pengukuran suatu peluang bisnis tampak pada gambar 
berikut ini: 

 
    

Permintaan pasar 
Sudah ada    Pasar baru

Potensi volume permintaan 
Pasar utama    Celah pasar

Produk 
Konvensional    Baru

Daya saing produk 
Produk unik    Produk umum

Kebutuhan keterampilan dan kompetensi teknis 
Rendah    Tinggi

Kebutuhan pengalaman bisnis 
Tidak diperlukan    Diperlukan

Kebutuhan modal awal 
Rendah    Tinggi
 
Bagaimana pendapat Anda mengenai risiko bisnis ini? Apakah 
bisnis ini cukup menantang dengan potensi laba yang tinggi, 
atau bisnis ini tampak aman tapi dengan keuntungan yang 
wajar-wajar saja? 
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Handout 

Kode 
EN-2.1-HO1 

Unit Pembelajaran LU 2.1 

Mengukur Risiko Peluang Bisnis HO 1 

 
Bisnis yang menantang 

 
Risiko rendah    Risiko tinggi

Permintaan pasar 
Sudah ada    Pasar baru

Potensi volume permintaan 
Pasar utama    Celah pasar

Produk 
Konvensional    Baru

Daya saing produk 
Produk unik    Produk umum

Kebutuhan keterampilan dan kompetensi teknis 
Rendah    Tinggi

Kebutuhan pengalaman bisnis 
Tidak diperlukan    Diperlukan

Kebutuhan modal awal 
Rendah    Tinggi
 
 
Catatan: 
Produk bisnis ini relatif baru dan pasarnya masih perlu dikembangkan. 
Namun demikian, volume permintaan cukup besar dan produk baru ini 
dengan ciri-ciri uniknya berpeluang sukses dalam memenuhi kebutuhan 
yang tengah berubah. Karena bisnis baru ini tidak memerlukan 
pengalaman bisnis, studi dan pelatihan lebih lanjut patut dilakukan 
meskipun kebutuhan modal awalnya cukup tinggi. Wirausahawan perlu 
disarankan untuk menunda pembukaan bisnisnya untuk menghimpun 
informasi yang lebih lengkap, atau menjalankan bisnisnya bersama 
dengan mitra yang lebih berpengalaman. 
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Handout 

Kode 
EN-2.1-HO2 

Unit Pembelajaran LU 2.1 

Mengukur Risiko Peluang Bisnis HO 2 

 
Bisnis yang ‘Tampak Aman’ 

 
Risiko rendah    Risiko tinggi

Permintaan pasar 
Sudah ada    Pasar baru

Potensi volume permintaan 
Pasar utama    Celah pasar

Produk 
Tradisional    Baru

Daya saing produk 
Produk unik    Produk umum

Kebutuhan keterampilan dan kompetensi teknis 
Rendah    Tinggi

Kebutuhan pengalaman bisnis 
Tidak diperlukan    Diperlukan

Kebutuhan modal awal 
Rendah    Tinggi
 
 
Catatan: 
Ini adalah bisnis tradisional, dengan permintaan pasar dan volume 
permintaan cukup nyata. Bisnis ini tidak memerlukan keterampilan dan 
kompetensi teknis yang tinggi serta modal yang besar. Tapi persaingan 
dan peniruan cenderung muncul, dan wirausahawan memerlukan 
pengalaman bersaing. Wirausahawan dapat disarankan untuk 
mengembangkan produknya, menambahkan ciri-ciri inovatif pada 
produk, mempertajam daya saingnya, atau menambah pengalaman 
bersaing untuk dapat mengendalikan distribusi produknya. 
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Kode 
EN-2.1-AG2 

Penelitian awal peluang-peluang pasar yang 
berkaitan dengan ide bisnis terpilih 

Topik 2.1.4 
Tugas Kelompok 

2/3 
Menilai Kelayakan Ide Bisnis 

Minggu 2 

 
Masing-masing kelompok pergi ke suatu tempat di mana kelompok bisa 
dengan mudah “merasakan” kelayakan dari ide bisnis yang terpilih, 
misalnya pusat kota, pinggiran kota, pasar tradisional, pasar swalayan, 
pusat perbelanjaan, pusat bisnis, kawasan industri, kantor pemerintah, 
komplek pemukiman, daerah pertanian, pelabuhan, bandar udara, 
terminal bis, dan sebagainya. 
 
Masing-masing kelompok menilai kelayakan ide bisnis berdasarkan 
ketiga kriteria utama kelayakan bisnis: 
(1) Apakah akan ada permintaan pasar yang ckup besar akan produk 

itu? Apakah produk itu mampu bersaing? Apakah produk bisa 
diproduksi secara ekonomis? 

(2) Apakah kompetensi (pengetahuan, keterampilan, bakat) yang 
diperlukan bisa diperoleh? 

(3) Apakah bisnis itu akan menguntungkan? 
 
Masing-masing kelompok juga membuat penilaian awal risiko ide bisnis 
dalam hal kebaruan produk, permintaan pasar, kompetensi yang 
diperlukan, persaingan, mosal awal, dsbnya. Lihat EN-2.1-AG3. 
 
Masing-masing kelompok membuat butir-butir presentasi pada kertas, 
flipchart atau electronic file. 
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Kode 
EN-2.1-AG3 

Penelitian awal peluang-peluang pasar yang 
berkaitan dengan ide bisnis terpilih 

Topik 2.1.4 
Tugas Kelompok 

3/3 
Kelayakan dan Risiko Ide Bisnis 

Minggu 3 

 
Masing-masing kelompok menyajikan temuan-temuan dan hasil diskusi 
kelompok di kelas. Waktu presentasi maksimum 15 menit. 
 
Bagian pertama presentasi adalah kelayakan ide bisnis atas dasar 
ketiga kriteria pada EN-2.1-AG2. 
 
Bagian kedua presentasi adalah hasil penilaian risiko antara lain atas 
dasar faktor-faktor berikut ini: 
 

Risiko Rendah Risiko Tinggi 
Ide bisnis untuk memenuhi 
kelangkaan yang sudah ada 

Ide bisnis untuk memenuhi 
permintaan yang masih perlu 
diciptakan 

Permintaannya besar Tergantung pada hanya beberapa 
nasabah 

Produknya sudah tersedia Produknya baru, inovatif 
Produknya unik dan memiliki daya 
saing yang kuat 

Produknya tidak unik dan 
persaingan cenderung muncul 

Bisnis memerlukan keterampilan 
dan kompetensi teknis yang mudah 
(sederhana) 

Bisnis memerlukan keterampilan 
dan kompetensi teknis yang tinggi 
(canggih) 

Bisnis bisa dibuka oleh lulusan 
baru 

Bisnis memerlukan pengalaman 
bisnis untuk memulainya 

Bisnis memerlukan modal awal 
yang kecil 

Bisnis memerlukan modal awal 
yang besar 

dsbnya. dsbnya. 
 
Bagian ketiga presentasi mencakup hal-hal yang masih perlu dilakukan 
oleh pemilik ide bisnis: 

• Informasi yang masih perlu dikumpulkan; 
• Kompetensi yang masih perlu dimiliki; 
• Bantuan teknis yang diharapkan untuk memulai bisnis; 
• dsbnya. 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-2.1-TN3 
Unit Pembelajaran 2.1 

Pengantar Rencana Bisnis – Menilai Kelayakan Ide 
Bisnis 

Minggu 3 

Tujuan: - Untuk mengetahui arti penting rencana bisnis dan isi pokoknya 
 

Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Tanya mahasiswa apa yang mereka butuhkan ketika 
mereka pergi ke suatu tempat yang belum pernah 
mereka kunjungi. 
Wisatawan membutuhkan peta untuk membimbingnya. 
Tanya apa yang dapat diketahui wisatawan dari peta, 
apa yang perlu dia ketahui sebelum berangkat. 
Catat jawaban-jawaban berikut ini: 
• Di mana wisatawan itu sekarang berada (titik tolak) 
• Ke mana wisatawan itu akan pergi (tempat tujuan) 
• Jarak dan waktu yang harus ditempuh wisatawan 

itu 
• Hambatan-hambatan yang akan ditemuinya dalam 

perjalanan (sungai, pegunungan, dsbnya.) 
• Gambaran umum perjalanan 
• Apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan 
• Alat transportasi apa yang diperlukan (kapal, 

mobil, pesawat) 
Tanya apa yang akan terjadi jika wisatawan tidak 
mengetahui semua ini sebelum memulai perjalanannya. 
Jelaskan bahwa dia kurang siap dan tidak akan bisa 
merencanakan perjalanannya. 
Tanya mahasiswa adakah persamaan antara seorang 
wisatawan dengan seorang wirausahawan. 
Jelaskan bahwa seorang wirausahawan juga 
membutuhkan sebuah ‘peta’ untuk membimbingnya 
dalam memulai dan menjalankan bisnis. Peta ini akan 
membantunya mengetahui hambatan-hambatan di jalan, 
mengetahui batas kemampuannya serta memungkinkan 
dia merumuskan suatu strategi bisnis yang baik. 
This 'map' is called a business plan. 

‘20 Curah pendapat 
(Brainstorming) 

Diskusi terbuka 

Catatan 
dosen 

Sekarang informasi apa yang Anda perlukan untuk 
memulai dan menjalankan bisnis Anda dengan baik? 

Minta mahasiswa membentuk kelompok-kelompok 
untuk mengumpulkan apa yang perlu mereka ketahui 
ketika mereka ingin memulai bisnis mereka sendiri. 

‘20 Latihan 
kelompok 

Flipcharts 

Post its 

 
 
 
 
 
 
 



 

 23

Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Minta semua kelompok melakukan presentasi di kelas 
dengan menuliskan hasilnya di papan tulis.  
Jawaban-jawabannya mungkin mencakup: 
• Produk apa yang akan saya buat? 
• Siapa yang akan membeli produk saya dan berapa 

harga yang akan mereka bayar? 
• Bahan-bahan apa yang saya perlukan? 
• Di mana saya dapat memperoleh bahan-bahan itu? 
• Apakah saya akan bekerja sendiri atau bersama 

dengan orang lain? 
• Di mana lokasi bisnis saya? 
• Berapa banyak yang dapat saya produksi (dan 

berapa banyak yang saya produksi tahun lalu)? 
• Berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk 

memproduksi dan menjual produk-produk itu? 
• Berapa dana yang saya perlukan dan bagimana 

saya akan membiayainya? 
• Adakah pengusaha lain di tempat dan apa yang 

mereka produksi/jual? 

‘20 Presentasi 

Diskusi terbuka 

 

Jelaskan bahwa semua informasi ini dikumpulkan 
dalam suatu rencana bisnis. Pendek kata, rencana bisnis 
merupakan suatu statemen. 
Jelaskan penggunaan internal dan eksternal rencana 
bisnis. 
Jelaskan isi rencana bisnis. 
Tidak semua rencana bisnis sama tapi mereka 
mempunyai maksud yang sama: rencana bisnis 
memungkinkan wirausahawan untuk merencanakan 
dan mengelola bisnis dan menjelaskan kepada orang 
lain bagaimana operasi bisnisnya. 
Jelaskan bahwa dalam sesi-sesi berikutnya, sebagian 
subyek yang membentuk rencana bisnis akan dibahas 
lebih rinci. 
Sarankan bahwa pada hari-hari berikutnya mahasiswa 
selalu mengingat daftar isi rencana bisnis.  Mreke akan 
menyusun rencana bisnis untuk kerja kelompok mereka 
berdasarkan ide bisnis terpilih.  Pada setiap tahap 
perkuliahan, selama Semester 2 dan Semester 3, 
mereka harus menyusun rencana bisnis mereka. 

‘30 Kuliah 

Diskusi terbuka 

EN-2.1-TR8 

EN-2.1-TR9 

EN-2.1-TR10 

Bagikan contoh dokumen Rencana Bisnis serta handout 
HO1. Minta mahasiswa membentuk kelompok-
kelompok bisnis dan membaca dengan cermat 
dokumen-dokumen itu.  Pada akhir sesi, berikan 
ikhtisar dengan EN-2.1-TR11. Juga bahas dengan 
mahasiswa bagaimana sebuah rencana bisnis 
mencerminkan kelayakan dan risiko suatu ide 
bisnis. 

30’ Latihan 
kelompok 

EN-2.1-HO3 

Business 
Plan 
EN-2.1-TR11 
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Konsep & teori 

Apakah rencana bisnis? 

Seorang wirausahawan perlu menyusun suatu rencana bisnis ketika dalam proses mendirikan atau 
memperluas operasi bisnisnya.  

Rencana bisnis adalah: 

a) Suatu pernyataan yang dibuat seseorang yang ingin membuka bisnis 

b) Suatu dokumen yang dibuat seseorang untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai bisnis 
dan rencana-rencananya untuk kurun waktu tertentu (misalnya dari satu sampai lima tahun). 

Rencana bisnis adalah ibarat sebuah peta. Bagi wisatawan, peta memberikan petunjuk: 
- di mana ia berada 
- ke mana wisatawan akan ingin pergi 
- jarak dan waktu yang perlu ditempuh wisatawan 
- hambatan yang akan dijumpai dalam perjalanan 
- apa yang diperlukan untuk sampai ke tujuan 
- bagaimana mencapai tempat tujuan itu 

Jika Anda sedang memikirkan untuk membuka suatu usaha, Anda juga membutuhkan semacam peta, 
suatu rencana bisnis, untuk menunjukkan kepada Anda apa yang Anda perlukan untuk mendirikan bisnis 
Anda, apa yang diharapkan dapat dicapai dengan bisnis baru itu dalam kurun waktu tertentu, sasaran-
sasaran bisnis dan kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan bisnis itu untuk mencapai apa yang ingin 
diperolehnya. Peta itu akan menunjukkan kepada Anda hambatan-hambatan apa yangakan Anda hadapi, 
keterbatasan-keterbatasan yang membatasi ruang gerak bisnis serta bagaimana Anda bisa 
mengembangkan sebuah strategi untuk menghindari hambatan-hambatan itu. 

          Tujuan Anda 

         ⌧ 
 
 
  
  
 
        PENYESUAIAN 

Untuk menghindari hambatan-hambatan 
yang akan dihadapi 

 (...dan menyesuaikan diri dengan situasi yang 
ada) 

 Posisi Anda saat ini 
Visualisasi penetapan tujuan dan pengembangan strategi 

 
Pendek kata, rencana bisnis merupakan suatu statemen, yang dibuat oleh orang yang ingin memulai suatu 
bisnis, untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini: 
a) Di mana posisi orang yang ingin memulai usaha itu (apa yang sudah dimiliki atau dicapainya) saat ini? 
b) Apa yang diharapkan dapat dicapai dengan bisnis itu dalam kurun waktu yang direncanakan? 
c) Kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan? 
d) Apa yang diperlukan bisnis itu dalam hal sumberdaya, yaitu uang, bahan baku, tenaga kerja, mesin, 
dsbnya. untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan? 

Dengan kata lain, rencana bisnis membimbing wirausahawan dalam operasi bisnisnya. 

Untuk apa rencana bisnis? 

Kendala-kendala 
operasional Anda 
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Rencana bisnis memiliki dua kegunaan. Bisa dipakai secara internal atau eksternal. 

a) Penggunaan internal  rencana bisnis 

Yaitu bila rencana bisnis dipakai sebagai dokumen kerja dalam bisnis agar pemilik bisa melihat kemajuan 
bisnis serta menemukan permasalahan atau peluang yang sewaktu-waktu muncul.  

Bila rencana bisnis dipakai sebagai alat manajemen dalam bisnis, agar wirausahawan bisa: 
- merencanakan dengan baik pertumbuhan bisnisnya 
- memikirkan jenis perubahan yang mungkin diperlukan dalam bisnisnya 
- mengetahui bagaimana mengendalikan bisnisnya 
- menemukan sumberdaya yang diperlukan bisnis untuk melaksanakan rencananya. Sumberdaya itu 

bukan semata-mata uang melainkan juga mencakup: 
o tenaga manajemen 
o karyawan terampil 
o kapasitas produksi 
o kebutuhan pengembangan produk  
o dorongan pemasaran (marketing drives) 

b) Penggunaan  eksternal rencana bisnis 

Bila rencana bisnis dipakai untuk memperoleh pinjaman dari suatu lembaga pemberi pinjaman, berarti 
rencana bisnis itu dipakai secara eksternal. 

Dewasa ini, setiap lembaga pemberi pinjaman (bank) perlu melihat rencana bisnis wirausahawan untuk 
membantu bank menemukan hal-hal berikut ini: 
- Berapa banyak uang yang ingin dipinjam oleh wirausahawan? 
- Uang itu akan dipakai wirausahawan untuk apa? 
- Kapan wirausahawan mampu mengembalikan pinjaman? 
- Mampukah wirausahawan membayar bunga pinjaman? 
- Dapatkah bisnis itu menghadapi hambatan dalam rencananya? 
- Jaminan apakah yang tersedia bagi lembaga pemberi pinjaman? 

Namun demikian, rencana bisnis tidak hanya dipakai untuk meminjam uang dari bank tetapi juga dapat 
dipakai untuk perencanaan dan pengendalian internal bisnis itu. 

Dapatkah anda membuka bisnis tanpa rencana bisnis? 

Meskipun Anda bisa membuka bisnis tanpa rencana bisnis risiko kegagalannya akan lebih tinggi. Oleh 
karena itu selalu disarankan untuk membuat rencana bisnis. 

Sebagaimana disampaikan di muka, rencana bisnis adalah semacam peta. Jika wisatawan memulai 
perjalanannya tanpa peta, dia mungkin akan tersesat. 

Sama halnya dengan Anda: jika Anda menjalankan bisnis tanpa rencana, Anda cenderung tidak akan 
menjalankan bisnis dengan semestinya. 

Dalam kenyataannya, karena sebagian besar bisnis kecil tidak dimulai dengan rencana bisnis, hal ini 
merupakan sebab mengapa sebagian besar bisnis kecil tidak berjalan dengan baik. Untuk amannya, 
sebaiknya Anda memulai suatu bisnis dengan rencana bisnis. 

Masalah-masalah apa yang umumnya dihadapi dalam menyusun rencana bisnis? 

Sebagian besar masalah yang timbul ketika orang akan memulai suatu usaha disebabkan karena ia 
menetapkan sasaran-sasaran yang terlalu tinggi. Misalnya sangat tidak realistis bila seorang wisatawan 
merencanakan untuk berjalan kaki dari desa A ke desa B yang berjarak 400 km dalam satu hari. 

Oleh karena itu, bila Anda memulai bisnis dan menyusun rencana bisnis, Anda perlu jujur kepada diri 
Anda sendiri tentang apa yang akan Anda lakukan. Disarankan untuk berpikir skala kecil. Juga untuk 
alasan di atas Anda perlu melakukan penelitian pasar secara terinci dan Anda menentukan kebutuhan 
uang, bahan baku dalam batas-batas yang sesuai dengan kemampuan Anda. 
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Bagaimana menyusun rencana bisnis 

Rencana bisnis mencakup beberapa bagian, yang jumlahnya bergantung kepada sifat dan posisi bisnis 
atau jenis bisnis. 

Jika Anda memulai suatu bisnis, rencana bisnis Anda biasanya mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Informasi terinci mengenai bisnis 

Yaitu informasi latar belakang bisnis Anda. Informasi itu meliputi: 
- nama perusahaan bisnis yang diusulkan 
- jenis produk yang akan Anda tangani, misalnya pembuatan kursi dan tempat tidur 
- tanggal Anda akan memulai bisnis, misalnya 1 September 2006 
- nama-nama Anda sebagai pemilik, misalnya Marion dan Jack 
- pengalaman Anda menjalankan bisnis, misalnya pengalaman 2 tahun sebagai tukang. 

2. Lokasi 

Lokasi adalah tempat di mana Anda ingin menjalankan bisnis Anda. Lokasi harus mencakup berbagai 
informasi seperti: 
- Apakah bangunan milik sendiri atau disewa? 
- Apakah tempat itu memiliki air dan/atau listrik? 
- Apakah bisnis itu ditempatkan di dekat sumber bahan (baku) atau di dekat pelanggan atau pesaing? 

3. Produk 

Jelaskan jenis-jenis produk yang akan ditangani bisnis Anda.  

Di sini Anda dapat menjelaskan apakah produk Anda membutuhkan persetujuan pemerintah seperti yang 
biasanya diperlukan jika bisnis Anda bergerak di bidang produksi kosmetik (vaseline, minyak rambut, 
dsbnya.), pengolahan makanan dan buah-buahan (jam, anggur, dsbnya.), karena produk-produk itu bisa 
menimbulkan risiko bagi konsumen dan pemakai jika tidak dibuat dengan semestinya. 

4. Rencana pemasaran 

Dalam rencana bisnis penting artinya laporan terinci mengenai pasar. Untuk memperoleh informasi ini 
Anda dapat melakukan suatu penelitian pasar dan bertanya kepada diri Anda sendiri pertanyaan-
pertanyaan berikut ini: 
- Apakah Anda yakin akan ada orang yang membeli dari Anda? 
- Mengapa orang membeli dari Anda? Karena produk Anda lebih murah atau tidak tersedia di pasar 

lokal, atau karena mutu produk Anda lebih baik? 
- Bagaimana Anda memberi tahu calon pembeli mengenai produk Anda? Apakah Anda akan 

memasang poster di pasar atau Anda akan mengunjungi para calon pembeli di rumah mereka dan 
memperkenalkan produk itu? 

- Bagaimana Anda akan menjual produk itu? Apakah Anda akan menjual langsung kepada 
konsumen akhir atau apakah Anda akan menjualnya melalui seorang perantara? 

- Siapa yang akan menjadi pesaing Anda dan apa produk mereka, harga yang mereka tawarkan, 
dsbnya.? 

5. Rencana produksi 

Di sini Anda harus secara jelas menunjukkan bahwa Anda benar-benar memahami proses pembuatan 
produk-produk Anda. 

Juga jelaskan berapa biaya memproduksi/menjual produk itu dan berapa harga jual Anda. 

Di samping itu, Anda harus menunjukkan kapasitas produksi (ramalan produksi) yang Anda inginkan: 
berapa jumlah yang akan Anda produksi/jual dalam waktu misalnya satu bulan? 
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6. Manajemen dan organisasi 

Di sini Anda harus mencantumkan berapa banyak orang yang Anda butuhkan untuk menjalankan bisnis 
Anda. Dalam hal ini, Anda mungkin memulai bisnis dengan bekerja sendiri tapi lama-kelamaan Anda 
mungkin akan membutuhkan tenaga bantuan. 

Anda harus memberikan prakiraan berapa gaji yang akan Anda bayarkan kepada diri Anda sendiri dan 
kepada karyawan-karyawan Anda. 

7. Pasok bahan (baku) 

Di sini Anda harus mencantumkan: 
- di mana Anda akan memperoleh bahan (baku) Anda 
- berapa jumlah yang Anda butuhkan 
- berapa biayanya 

8. Pabrik dan peralatan 

Pabrik adalah tempat di mana Anda bekerja. 

Di sini Anda harus menyebutkan: 
- peralatan yang akan Anda pakai,  
- apa yang akan Anda butuhkan untuk pabrik Anda (bangunan, pelindung, ruang pamer.)  
- dari mana Anda akan memperoleh peralatan dsbnya. dan berapa biayanya. 

9. Investasi dan rencana pembiayaan 

Di sini Anda perlu memberikan ikhtisar berapa jumlah uang yang akan Anda butuhkan untuk memulai 
bisnis Anda dan dari mana Anda akan memperolehnya: 

1. Berapa jumlah uang yang Anda butuhkan (= investasi) dan untuk apa saja uang itu akan Anda 
belanjakan (misalnya peralatan, bahan, bangunan) 

2. Berapa jumlah uang Anda sendiri yang akan Anda tanamkan dalam bisnis Anda (= investasi pemilik) 

3. Berapa jumlah uang yang perlu Anda pinjam? 

10. Proyeksi aliran kas 

Tidak boleh ketinggalan Anda harus membuat proyeksi aliran kas. Dalam hal ini Anda harus 
menunjukkan dalam kurun waktu misalnya 1 tahun: 
- berapa jumlah uang yang Anda harapkan dari penjualan setiap bulan 
- bagaimana Anda akan membelanjakan uang itu, dengan jelas menunjukkan pada barang apa saja 

uang itu akan dibelanjakan dan bulan-bulan kapan uang dibelanjakan 
- Bagaimana Anda akan mengembalikan pinjaman dengan rincian untuk pengembalian pokok 

pinjaman dan pembayaran bunganya setiap bulan. 
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Kode 
EN-2.1-TR8 

Arti Penting dan Unsur-Unsur Pokok Rencana 
Bisnis 

Topik 2.1.5 
Transparan 8/11 

Rencana Bisnis dan Keputusan Untuk 
Membuka Dan Menjalankan Bisnis 

Minggu 3, 
Jam 3-4 

 
Rencana bisnis dan Risiko Bisnis 

 
Risiko menyangkut pendapatan yang tidak pasti bagi wirausahawan. 
Begitu wirausahawan memutuskan untuk memulai usahanya, dia tidak 
akan pernah bisa mengharapkan pendapatan yang tetap seperti halnya 
bila ia menjadi karyawan bergaji. Pendapatan bisnis tidak pasti, tapi 
umumnya memiliki rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan 
pendapatan gaji. 
 
Banyak studi menunjukkan bahwa bisnis-bisnis yang sukses banyak 
bergantung kepada ide bisnis yang baik dan informasi yang dikumpulkan 
sebelum bisnis didirikan, biasanya dalam bentuk sebuah rencana 
bisnis. 
 
Rencana bisnis memuat definisi yang jelas mengenai bisnis dan 
produknya, serta hasil studi yang lengkap mengenai aspek pasar, aspek 
teknis dan aspek keuangan bisnis itu. Bagi wirausahawan sendiri,  
rencana bisnis adalah landasan utama untuk memutuskan apakah akan 
memulai bisnis itu. Rencana bisnis seharusnya bisa mengurangi keragu-
raguan wirausahawan mengenai peluang bisnisnya itu. 
 
Setelah wirausahawan memutuskan untuk mendirikan dan menjalankan 
suatu bisnis, rencana bisnis selanjutnya merupakan pedoman bagi 
wirausahawan itu sendiri dalam mendirikan dan menjalankan bisnisnya 
itu. 
 
Operasi bisnis melibatkan orang lain, yaitu karyawan, pelanggan, 
pemasok, pemodal, bankir, dan pihak-pihak lain yang mungkin kurang 
memahami ide bisnis wirausahawan serta berbagai pandangannya 
tentang kelayakan bisnis itu. Rencana bisnis bisa merupakan alat 
komunikasi untuk menyampaikan ide dan pandangan-pandangannya 
kepada orang lain. 
 

Rencana Bisnis BUKAN Jaminan Keberhasilan Bisnis. Meskipun 
Rencana Bisnis Memang Tidak Bisa Mengurangi Risiko Bisnis Yang 

Melekat, Rencana Bisnis Bisa Mengurangi Keraguan Bisnis 
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Kode 
EN-2.1-TR9 Arti Penting Rencana Bisnis dan Isi Pokoknya 
Topik 2.1.5 

Transparan 9/11 Fungsi-Fungsi Rencana Binis 
Minggu 3, 
Jam 3-4 

 
Fungsi-Fungsi Umum Rencana Binis 

 
Pertama: 
Sebagai gambaran kongkrit dari ide bisnis, kerangka konsepsual dan 
sasaran bisnis. 
 
Kedua: 
Sebagai petunjuk operasional dan tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja 
bisnis selama 3 sampai 5 tahun mendatang. 
 
Ketiga: 
Sebagai alat untuk menarik kerjasama dan dana dari pemodal, bank, 
lembaga keuangan non-bank dan pihak lain. 
 
 

Implikasi 
 
Siapa yang harus membuat rencana bisnis? 
Untuk bisnis baru, seharusnya rencana bisnis dibuat sendiri oleh 
wirausahawan yang memiliki ide bisnis. Wirausahawan dengan ide bisnis 
baru harus menungkan idenya ke dalam suatu peluang bisnis yang bisa 
dipahami oleh orang lain, khususnya mereka yang akan terlibat dalam 
operasi bisnis, yaitu karyawan, pelanggan, pemasok, pemodal, dsbnya. 
 
Seberapa jauh rencana bisnis dirinci? 
Rencana bisnis harus ringkas tapi mengandung segala informasi yang 
relevan untuk mendirikan dan menjalankan bisnis. Pengumpulan 
informasi dan analisisnya jangan terlalu lama sehingga pendirian bisnis 
jauh tertunda. Rencana bisnis tidak perlu mengungkapkan ‘informasi 
rahasia’ mengenai ide bisnis. 
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Kode 
EN-2.1-TR10 Arti Penting Rencana Bisnis dan Isi Pokoknya 
Topik 2.1.5 
Transparan 

10/11 
Kandungan Informasi Rencana Bisnis 

Minggu 3, 
Jam 3-4 

 
Isi Pokok Rencana Bisnis 

 
• Definisi yang jelas mengenai bisnis, dan optimisme wirausahawan 

tentang kelayakan dan prospeknya. 
 
• Kompetensi wirausahawan dan komitmennya untuk membuka dan 

menjalankan bisnis. 
 
• Definisi yang jelas mengenai produk, ciri-ciri pokok, manfaat produk 

dan keunggulan bersaingnya dibandingkan dengan produk-produk 
yang sudah ada. 

 
• Hasil studi pasar yang dapat diandalkan, pelanggan-pelanggan yang 

teridentifikasi, dan rencana pemasaran yang lengkap. 
 
• Rencana produksi dan aspek teknis lainnya, aspek sosial dan hukum. 
 
• Biaya produk, kebutuhan modal awal dan proyeksi keuangan untuk 3-

5 tahun mendatang. 
 
• Untuk mitra usaha, pemodal, bank dan lembaga keuangan, rancana 

bisnis harus memuat informasi yang diperlukan untuk menilai usulan 
kerjasama atau permohonan pinjaman. 
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Handout 

Kode 
EN-2.1-HO3 

Unit Pembelajaran LU 2.1 

Rencana bisnis HO 3 

 

APAKAH RENCANA BISNIS? 

Rencana bisnis adalah: 

Suatu dokumen yang dibuat seseorang yang ingin membuka bisnis atau seseorang yang sudah 
menjalankan bisnis. Rencana bisnis memberikan gambaran yang lengkap mengenai bisnis dan rencana-
rencananya untuk kurun waktu tertentu (misalnya dari satu sampai lima tahun). 

MENGAPA ANDA MEMBUTUHKAN RENCANA BISNIS? 

Rencana bisnis adalah ibarat sebuah peta. Bagi wisatawan, peta memberikan petunjuk: 
- di mana ia berada 
- ke mana wisatawan akan ingin pergi 
- jarak dan waktu yang perlu ditempuh wisatawan 
- hambatan yang akan dijumpai dalam perjalanan 
- apa yang diperlukan untuk sampai ke tujuan 
- bagaimana mencapai tempat tujuan itu 

Jika Anda sedang memikirkan untuk membuka suatu usaha, Anda juga membutuhkan semacam peta, 
suatu rencana bisnis, untuk menunjukkan kepada Anda apa yang Anda perlukan untuk mendirikan bisnis 
Anda, apa yang diharapkan dapat dicapai dengan bisnis baru itu dalam kurun waktu tertentu, sasaran-
sasaran bisnis dan kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan bisnis itu untuk mencapai apa yang ingin 
diperolehnya. 

Pendek kata, rencana bisnis merupakan suatu statemen, yang dibuat oleh orang yang ingin memulai suatu 
bisnis, untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini: 

a) Di mana posisi orang yang ingin memulai usaha itu (apa yang sudah dimiliki atau dicapainya) saat ini? 

b) Apa yang diharapkan dapat dicapai dengan bisnis itu dalam kurun waktu yang direncanakan? 

c) Kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan? 

d) Apa yang diperlukan bisnis itu dalam hal sumberdaya, yaitu uang, bahan baku, tenaga kerja, mesin, 
dsbnya. untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan? 

Dengan kata lain, rencana bisnis membimbing wirausahawan dalam operasi bisnisnya. 

UNTUK APA RENCANA BISNIS? 

Rencana bisnis memiliki dua kegunaan. Bisa dipakai secara internal atau eksternal. 

a) Penggunaan internal  rencana bisnis 

Yaitu bila rencana bisnis dipakai sebagai dokumen kerja dalam bisnis agar pemilik bisa melihat kemajuan 
bisnis serta menemukan permasalahan atau peluang yang sewaktu-waktu muncul.  

Bila rencana bisnis dipakai sebagai alat manajemen dalam bisnis, agar wirausahawan bisa: 
- merencanakan dengan baik pertumbuhan bisnisnya 
- memikirkan jenis perubahan yang mungkin diperlukan dalam bisnisnya 
- mengetahui bagaimana mengendalikan bisnisnya 
- menemukan sumberdaya yang diperlukan bisnis untuk melaksanakan rencananya. Sumberdaya itu 

bukan semata-mata uang melainkan juga mencakup: 
o tenaga manajemen 
o karyawan terampil 
o kapasitas produksi 
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o kebutuhan pengembangan produk  
o dorongan pemasaran (marketing drives) 

b) Penggunaan  eksternal rencana bisnis 

Bila rencana bisnis dipakai untuk memperoleh pinjaman dari suatu lembaga pemberi pinjaman, berarti 
rencana bisnis itu dipakai secara eksternal. 

Dewasa ini, setiap lembaga pemberi pinjaman (bank) perlu melihat rencana bisnis wirausahawan untuk 
membantu bank menemukan hal-hal berikut ini: 
- Berapa banyak uang yang ingin dipinjam oleh wirausahawan? 
- Uang itu akan dipakai wirausahawan untuk apa? 
- Kapan wirausahawan mampu mengembalikan pinjaman? 
- Mampukah wirausahawan membayar bunga pinjaman? 
- Dapatkah bisnis itu menghadapi hambatan dalam rencananya? 
- Jaminan apakah yang tersedia bagi lembaga pemberi pinjaman? 

Namun demikian, rencana bisnis tidak hanya dipakai untuk meminjam uang dari bank tetapi juga dapat 
dipakai untuk perencanaan dan pengendalian internal bisnis itu. 

DAPATKAH ANDA MEMBUKA BISNIS TANPA RENCANA BISNIS? 

Meskipun Anda bisa membuka bisnis tanpa rencana bisnis risiko kegagalannya akan lebih tinggi. Oleh 
karena itu selalu disarankan untuk membuat rencana bisnis. 

Sebagaimana disampaikan di muka, rencana bisnis adalah semacam peta. Jika wisatawan memulai 
perjalanannya tanpa peta, dia mungkin akan tersesat. 

Sama halnya dengan Anda: jika Anda menjalankan bisnis tanpa rencana, Anda cenderung tidak akan 
menjalankan bisnis dengan semestinya. 

Dalam kenyataannya, karena sebagian besar bisnis kecil tidak dimulai dengan rencana bisnis, hal ini 
merupakan sebab mengapa sebagian besar bisnis kecil tidak berjalan dengan baik. Untuk amannya, 
sebaiknya Anda memulai suatu bisnis dengan rencana bisnis. 

MASALAH-MASALAH APA YANG UMUMNYA DIHADAPI DALAM MENYUSUN 
RENCANA BISNIS? 

Sebagian besar masalah yang timbul ketika orang akan memulai suatu usaha disebabkan karena ia 
menetapkan sasaran-sasaran yang terlalu tinggi. Misalnya sangat tidak realistis bila seorang wisatawan 
merencanakan untuk berjalan kaki dari desa A ke desa B yang berjarak 400 km dalam satu hari. 

Oleh karena itu, bila Anda memulai bisnis dan menyusun rencana bisnis, Anda perlu jujur kepada diri 
Anda sendiri tentang apa yang akan Anda lakukan. Disarankan untuk berpikir skala kecil. Juga untuk 
alasan di atas Anda perlu melakukan penelitian pasar secara terinci dan Anda menentukan kebutuhan 
uang, bahan baku dalam batas-batas yang sesuai dengan kemampuan Anda. 

BAGAIMANA MENYUSUN RENCANA BISNIS 

Rencana bisnis mencakup beberapa bagian, yang jumlahnya bergantung kepada sifat dan posisi bisnis 
atau jenis bisnis. 

Jika Anda memulai suatu bisnis, rencana bisnis Anda biasanya mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Informasi terinci mengenai bisnis 

Yaitu informasi latar belakang bisnis Anda. Informasi itu meliputi: 
- nama perusahaan bisnis yang diusulkan 
- jenis produk yang akan Anda tangani, misalnya pembuatan kursi dan tempat tidur 
- tanggal Anda akan memulai bisnis, misalnya 1 September 2006 
- nama-nama Anda sebagai pemilik, misalnya Marion dan Jack 
- pengalaman Anda menjalankan bisnis, misalnya pengalaman 2 tahun sebagai tukang. 
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2. Lokasi 

Lokasi adalah tempat di mana Anda ingin menjalankan bisnis Anda. Lokasi harus mencakup berbagai 
informasi seperti: 
- Apakah bangunan milik sendiri atau disewa? 
- Apakah tempat itu memiliki air dan/atau listrik? 
- Apakah bisnis itu ditempatkan di dekat sumber bahan (baku) atau di dekat pelanggan atau pesaing? 

3. Produk 

Jelaskan jenis-jenis produk yang akan ditangani bisnis Anda.  

Di sini Anda dapat menjelaskan apakah produk Anda membutuhkan persetujuan pemerintah seperti yang 
biasanya diperlukan jika bisnis Anda bergerak di bidang produksi kosmetik (vaseline, minyak rambut, 
dsbnya.), pengolahan makanan dan buah-buahan (jam, anggur, dsbnya.), karena produk-produk itu bisa 
menimbulkan risiko bagi konsumen dan pemakai jika tidak dibuat dengan semestinya. 

4. Rencana pemasaran 

Dalam rencana bisnis penting artinya laporan terinci mengenai pasar. Untuk memperoleh informasi ini 
Anda dapat melakukan suatu penelitian pasar dan bertanya kepada diri Anda sendiri pertanyaan-
pertanyaan berikut ini: 
- Apakah Anda yakin akan ada orang yang membeli dari Anda? 
- Mengapa orang membeli dari Anda? Karena produk Anda lebih murah atau tidak tersedia di pasar 

lokal, atau karena mutu produk Anda lebih baik? 
- Bagaimana Anda memberi tahu calon pembeli mengenai produk Anda? Apakah Anda akan 

memasang poster di pasar atau Anda akan mengunjungi para calon pembeli di rumah mereka dan 
memperkenalkan produk itu? 

- Bagaimana Anda akan menjual produk itu? Apakah Anda akan menjual langsung kepada 
konsumen akhir atau apakah Anda akan menjualnya melalui seorang perantara? 

- Siapa yang akan menjadi pesaing Anda dan apa produk mereka, harga yang mereka tawarkan, 
dsbnya.? 

5. Rencana produksi 

Di sini Anda harus secara jelas menunjukkan bahwa Anda benar-benar memahami proses pembuatan 
produk-produk Anda. 

Juga jelaskan berapa biaya memproduksi/menjual produk itu dan berapa harga jual Anda. 

Di samping itu, Anda harus menunjukkan kapasitas produksi (ramalan produksi) yang Anda inginkan: 
berapa jumlah yang akan Anda produksi/jual dalam waktu misalnya satu bulan? 

6. Manajemen dan organisasi 

Di sini Anda harus mencantumkan berapa banyak orang yang Anda butuhkan untuk menjalankan bisnis 
Anda. Dalam hal ini, Anda mungkin memulai bisnis dengan bekerja sendiri tapi lama-kelamaan Anda 
mungkin akan membutuhkan tenaga bantuan. 

Anda harus memberikan prakiraan berapa gaji yang akan Anda bayarkan kepada diri Anda sendiri dan 
kepada karyawan-karyawan Anda. 

7. Pasok bahan (baku) 

Di sini Anda harus mencantumkan: 
- di mana Anda akan memperoleh bahan (baku) Anda 
- berapa jumlah yang Anda butuhkan 
- berapa biayanya 

8. Pabrik dan peralatan 

Pabrik adalah tempat di mana Anda bekerja. 
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Di sini Anda harus menyebutkan: 
- peralatan yang akan Anda pakai,  
- apa yang akan Anda butuhkan untuk pabrik Anda (bangunan, pelindung, ruang pamer.)  
- dari mana Anda akan memperoleh peralatan dsbnya. dan berapa biayanya. 

9. Investasi dan rencana pembiayaan 

Di sini Anda perlu memberikan ikhtisar berapa jumlah uang yang akan Anda butuhkan untuk memulai 
bisnis Anda dan dari mana Anda akan memperolehnya: 

4. Berapa jumlah uang yang Anda butuhkan (= investasi) dan untuk apa saja uang itu akan Anda 
belanjakan (misalnya peralatan, bahan, bangunan) 

5. Berapa jumlah uang Anda sendiri yang akan Anda tanamkan dalam bisnis Anda (= investasi pemilik) 

6. Berapa jumlah uang yang perlu Anda pinjam? 

10. Proyeksi aliran kas 

Tidak boleh ketinggalan Anda harus membuat proyeksi aliran kas. Dalam hal ini Anda harus 
menunjukkan dalam kurun waktu misalnya 1 tahun: 
- berapa jumlah uang yang Anda harapkan dari penjualan setiap bulan 
- bagaimana Anda akan membelanjakan uang itu, dengan jelas menunjukkan pada barang apa saja 

uang itu akan dibelanjakan dan bulan-bulan kapan uang dibelanjakan 
- Bagaimana Anda akan mengembalikan pinjaman dengan rincian untuk pengembalian pokok 

pinjaman dan pembayaran bunganya setiap bulan. 
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Kode 
EN-2.1-TR11 Arti Penting Rencana Bisnis dan Isi Pokoknya 
Topik 2.1.5 
Transparan 

11/11 
Format Rencana Bisnis 

Minggu 3, 
Jam 3-4 

 
Format Rencana Bisnis yang Disarankan Untuk Bisnis Baru 

 
Pendahuluan Nama perusahaan, wirausahawan, pemilik, 

kegiatan bisnis (produksi/jasa/perdagangan), badan 
hukum, perizinan. 

Ikhtisar Tidak lebih dari 2 halaman. Fungsinya adalah 
memotivasi pemodal untuk membaca seluruh 
rencana bisnis.  

 
BAGIAN UTAMA 

 
1 Umum Latar belakang, ide bisnis, sasaran 

dan strategi 
2 Wirausahawan dan 

managemen 
Profil kompetensi dan komitmen 
wirausahawan dan managemen 

3 Produk (barang atau jasa) Ide produk, ciri-ciri pokok dan daya 
saing produk  

4 Hasil studi pasar Persaingan pasar, prospek permintaan 
produk 

5 Strategi pemasaran dan 
penjualan 

Dirumuskan misalnya atas dasar 4-P 
dan analisis SWOT 

6 Produksi Proses produksi atau operasi, 
ketersediaan bahan, karyawan 

7 Proyeksi keuangan dan 
analisis titik impas (BEP) 

Biaya produk, modal awal, proyeksi 
keuangan. Analisis rasio, DuPont dan 
BEP. 

8 Usul investasi/ kerjasama Usul kerjasama, kebutuhan dana 
(utang, partisipasi modal sendiri), 
jadual pembiayaan dan pengembalian, 
dsbnya. 

9 Kesimpulan Pencapaian sasaran, manfaat 
ekonomi/keuangan bagi 
wirausahawan, mitra, penyandang 
dana, masyarakat 

 
Lampiran 
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Unit Pembelajaran 
  

LU 2.2 
 

Memahami Pasar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daftar Bahan Ajar 
 
EN-2.2-LP Rencana pelajaran halaman 37 
EN-2.2-TR1 Transparan 1/4 halaman 38 
EN-2.2-TN1 Catatan dosen 1/3 halaman 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45 
EN-2.2-TN2 Catatan dosen 1/3 halaman 46 
EN-2.2-TR2 Transparan 2/4 halaman 47 
EN-2.2-TR3 Transparan 3/4 halaman 48 
EN-2.2-HO1 Handout 1/3 halaman 49, 50 
EN-2.2-HO2 Handout 2/3 halaman 51, 52 
EN-2.2-AG1 Tugas kelompok 1/2 halaman 53, 54, 55, 56 
EN-2.2-AG2 Tugas kelompok 2/2 halaman 57 
EN-2.2-HO3 Handout 3/3 halaman 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 
EN-2.2-TN3 Catatan dosen 3/3 halaman 69, 70 
EN-2.2-TR4 Transparan 4/4 halaman 71 
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Rencana Pelajaran 
Durasi 
12 jam Kode 

EN-2.2-LP 
Uni Pembelajaran 

Memahami Pasar Minggu 4-6 
Kompetensi 

Utama 
Memahami bagaimana mengidentifikasi pasar dan para pelaku pasar, dan 
mengidentifikasi permintaan pasar untuk suatu ide bisnis 

Tujuan Unit 
Pembelajaran Mahasiswa mampu mengidentifikasi pasar dan para pelaku pasar 

T2.1.6. Apakah pasar dan pelanggan? 

T2.1.7. Apakah pemasok? 

T2.1.8. Apakah pesaing? 

Topik 

T2.1.9. Apakah rantai pasar? 
Topik Uraian kegiatan secara urut Metode Bahan Waktu 

(jam) 
Minggu 4  DI KELAS 

a2.2.1.  
Pengantar penelitian pasar: 
tayangkan TR1 dan jelaskan 
secara garis besar 
mengenai penelitian pasar 

Kuliah EN-2.2-TR1 10’

a2.2.2.  Latihan mini-market Latihan individu EN-2.2-TN1 1 jam 30’

a2.2.3.  Apakah pasar dan 
pelanggan? 

Kuliah 
Diskusi terbuka 

EN-2.2-TN2 1 jam 20’

a2.2.4.  Persiapan kunjungan 
lapangan 

Kerja kelompok EN-2.2-AG1 1 jam 00’

Minggu 5  DI LUAR KELAS 

a2.2.5.  Kunjungan lapangan Kerja kelompok EN-2.2-AG1 4 jam 00’

Minggu 6  DI KELAS 

a2.2.6.  Presentasi hasil kunjungan 
lapangan 

Presentasi EN-2.2-AG1 2 jam 30’

a2.2.7.  

Lengkapi pemahaman 
tentang konsep-konsep 
pasar, produk, pemasok, 
pesaing, dsbnya., melalui 
latihan kelompok 

Kerja kelompok 
Kuliah 
Diskusi terbuka 

EN-2.2-TN3 
 

1 jam 30’

Jumlah waktu 12 jam 00’ 
Catatan khusus: 
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Kode 
EN-2.2-TR1 Memahami Pasar 

Topik 2.2.1 
Transparan 1/4 

Pertanyaan-Pertanyaan Mengenai 
Informasi Pasar 

Minggu 4 

 
 

1. Apakah pasar? 

2. Apa yang perli diketahui wirausahawan 
mengenai pelanggan potensial? 

3. Di mana informasi pelanggan dapat diperoleh? 

4. Apakah konsep pemasaran? 

5. Apakah penelitian pasar? 

6. Apakah strategi pemasaran? 

7. Apakah target marketing? 

8. Apakah bauran pemasaran (marketing mix)? 

9. Bagaimana kinerja pemasaran dievaluasi? 

10. Bagaimana kelayakan produk dan jasa 
dianalisis? 

11. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi 
pasar konsumen? 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-2.2-TN1 
Unit Pembelajaran 2.2 

Latihan Mini-Market Minggu 1 

Tujuan: - Memahami arti dari kebutuhan pasar 
 
 
Dalam latihan ini, masing-masing mahasiswa bertindak sebagai penjual, berusaha 
menjual barang atau jasa yang diproduksi dan dimilikinya kepada dosen yang 
bertindak sebagai pelanggan. Di sudut ruangan, disediakan sebuah meja dengan 
berbagai bahan yang bisa dipakai mahasiswa untuk produksi mereka. Seperti dalam 
kehidupan nyata, mahasiswa harus bekerja dalam pasar yang sangat terbatas, 
karena hanya beberapa produk yang akan dibeli oleh dosen. Setelah beberapa 
waktu untuk persiapan, mini-market dibuka bagi pelanggan, menawarkan berbagai 
produk and pada akhirnya juga jasa. Dosen berjalan berkeliling, mendengarkan satu 
per satu promosi penjual. Akhirnya dia memilih hanya maksimum tiga produk atau 
jasa yang diinginkannya dan membeli barang atau jasa itu dengan transaksi jual-beli 
yang nyata. 

Dalam pembahasan akhir latihan ini, hasil transaksi dan strategi pemasaran penjual 
dianalisis. Banyak mahasiswa akan mengetahui bahwa seharusnya mereka memulai 
dengan suatu langkah yang paling penting, yaitu menyelidiki kebutuhan, keinginan 
dan selera pelanggan dan kemudian mengembangkan strategi pemasaran yang 
sesuai. Mereka juga akan menyadari sulitnya menjual di pasar yang sangat terbatas 
serta kurangnya keterampilan individu mereka untuk bernegosiasi. Akhirnya, latihan 
ini akan menyoroti dasar-dasar pemasaran. 

Langkah Waktu Hal Paling Penting 
Pendahuluan, 
penjelasan 
aturan, tugas 

10’ 1. Penjelasan situasi 
2. Penjelasan tugas dan aturan latihan 
3. Pembagian waktu  

Identifikasi dan 
persiapan 
barang-barang 
yang akan dijual 

15’ Keptusan individu tentang apa yang akan ditawarkan 
ke pasar (barang yang diproduksi sendiri, barang atau 
jasa yang dimiliki sendiri), produksi dan persiapan 
presentasi 

Proses penjualan 2’ untuk 
masing-
masing 
penjual 

Upaya penjualan individu 

Pembahasan 
akhir 
Generalisasi 

20’ - 30’ 
10’ - 20’  

Menyoroti sebab-sebab keberhasilan dan kegagalan 
4 atau 5 P, strategi pemasaran 
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Rincian Rencana Pengajaran 
 
Langkah Waktu Hal paling penting Kegiatan dosen Kemungkinan 

kegiatan 
mahasiswa 

Bahan yang 
diperlukan 

Catatan 

Pendahuluan 2' Memotivasi mahasiswa. menjelaskan mendengarkan  Memperkenalkan latihan sebagai 
peluang mempraktekkan 
keterampilan pribadi memasarakan 
produk/jasa mereka sendiri. 

Menjelaskan 
aturan/tugas 

8' Menjelaskan tugas-tugas 
mahasiswa: setiap mahasiswa 
memiliki waktu 15 menit untuk 
menentukan produk atau jasa yang 
akan dijualnya kepada dosen dan 
menyiapkan penjualan produk itu. 
 
Jelaskan aturan permainan latihan 
ini dengan menggunakan flipchart 
yang telah dipersiapkan:  

• Barang harus dimilikinya, bisa 
diproduksi selama 15 menit atau 
suatu jasa yang dapat 
diwujudkan selama 5 menit. 

• Tidak diperkenankan menjual 
janji 

• Harga jual maksimum adalah xx 
(dalam mata uang lokal tidak 
lebih dari $ 2) 

• dosen akan membeli sampai 3 
barang/ajasa dan membayar 

menjelaskan, 
menjawab 

mendengarkan, 
bertanya 

Flipchart 
dengan 
informasi 
pokok 

Minta mahasiswa untuk 
mendengarkan dengan cermat 
tugas-tugas itu karena Anda hanya 
akan menyebutkannya satu kali.  
 
 
Umumkan bahwa Anda hanya 
akan menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang akan 
memperjelas hal-hal yang tertulis 
pada lembar tugas. 
 
Informasi lain di luar yang telah 
diberikan harus ditanyakan secara 
individu kepada dosen. 
 
Bangkitkan situasi persaingan 
karena hanya maksimum 3 produk 
yang akan dibeli oleh dosen.  
 
Jangan mengingatkan  akan 
pentingnya menganalisis pasar 
sasaran  
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Langkah Waktu Hal paling penting Kegiatan dosen Kemungkinan 
kegiatan 
mahasiswa 

Bahan yang 
diperlukan 

Catatan 

tunai pada akhir permainan 

• setiap mahasiswa hanya 
mempunyai waktu dua menit 
untuk meyakinkan agar dosen 
membeli produknya  

• setelah produk terjual, harus 
terjadi perubhan pemilikan, 
produk yang terjual benar-benar 
diambil dosen dan tidak akan 
dikembalikan 

• mahasiswa dapat menggunakan 
secara gratis majalah, kertas, 
gunting, dsbnya. dari keranjang 
yang disediakan  

(lihat juga lampiran 1) 

Tergantung daya beli kelompok 
belajar, harga jual maksimum bisa 
lebih tinggi atau lebih rendah.  
 

Pastikan bahwa mahasiswa 
memaklumi bahwa produk yang 
terjual tidak akan dikembalikan 
nanti.  

Persiapan 
mini-market  

15'  Mahasiswa memilih produk/jasa 
individunya, jika diperlukan, 
memproduksi dan menyiapkan 
presentasinya.  

mengamati, 
membuat 
catatan untuk 
pembahasan 
akhir, jika 
ditanya secara 
individu, kepada 
penanya 
memberikan 
informasi 
mengenai 
kebutuhan dan 
keinginan 
pribadi 

menentukan  
produksi, 
persiapan  
presentasi 

 Memonitor waktu karena waktu 
tambhan tidak akan diberikan. 
Tekanan waktu memang diciptakan 
dan harus dirasakan oleh para 
mahasiswa. 
 
Mahasiswa menentukan 
bagaimana dan di mana 
mempromosikan produk atau jasa 
mereka. 

Jangan mengingatkan mahasiswa 
akan kebutuhan informasi pasar. 
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Langkah Waktu Hal paling penting Kegiatan dosen Kemungkinan 
kegiatan 
mahasiswa 

Bahan yang 
diperlukan 

Catatan 

Penjualan 2’ untuk 
setiap 
penjual 

Mahasiswa memperoleh 
pengalaman menerapkan 
keterampilan mereka dalam 
penjualan persona dan 
bernegosiasi. 
 

Berjalan keliling 
dengan cermat 
mengamati dan 
mendengarkan 
masing-masing 
penjual 
mempromosikan 
produk atau jasa 
mereka, 
akhirnya 
mengambil 
keputusan 
spontan, 
menyerahkan 
uang kepada 
penjual. 
 

mengiklankan/ 
mempromosikan 
produk atau jasa 
individu mereka 
 

 Dosen sengaja mengunjungi satu 
”toko” dan berpindah ke toko lain 
secara acak (random). Pastikan 
bahwa hanya dua menit yang 
disediakan per penjual dan semua 
penjual memproleh kesempatan 
untuk mempromosikan produk atau 
jasanya. Minta mahasiswa 
berbicara keras selama melakukan 
presentasi penjualan sehingga 
setiap orang bisa mendengarnya.  
 
Tentukan giliran yang jelas 
sehingga mereka tidak berusaha 
meyakinkan Anda pada saat yang 
bersamaan dan memburu Anda.  
 
Strategi pemasaran dan strategi 
negosiasi adalah paling penting 
dari segi tujuan pemebalajaran. 
Pastikan bahwa butir-butir yang 
dibahas dalam pembahasan akhir 
adalah bagian dari negosiasi Anda 
dengan para penjual.  

Publikasi 5' 
 

 mengumumkan 
alasan-alasan 
membeli 

mendengarkan 
 

 Jelaskan alasan-alasan pribadi 
Anda untuk membeli. 
 

Ulasan 
 

20' - 30' 
 

Pertanyaan-pertanyaan kunci 

• Bagaimana perasaan Anda 

mengajukan 
pertanyaan-
pertanyaan 

menjawab dan 
berdiskusi 

flip charts  Mahasiswa diberi kesempatan 
menyampaikan perasaan merke 
dan menarik kesimpulan-
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Langkah Waktu Hal paling penting Kegiatan dosen Kemungkinan 
kegiatan 
mahasiswa 

Bahan yang 
diperlukan 

Catatan 

sekarang?  

• Tanyakan mengenai proses 
pengambilan keputusan: Atas 
alasan apa mahasiswa memilih 
produk/jasa yang dijualnya? 

• Apakah strategi mahasiswa 
dalam pemasaran produk/jasa 
itu? 

• Apakah sebab-sebab 
keberhasilan dan 
kegagalannya? 

• Mengapa penting artinya 
bertanya kepada pembeli 
tentang kebutuhan dan 
seleranya sebelum memilih 
produk/jasa tertentu? 

• Mengapa tawar-menawar 
berjalan pada satu kasus tapi 
tidak samasekali pada kasus 
lainnya? 

kunci, 
membuat 
cacatan pada 
papan tulis 
 

kesimpulan pribadi. 
 
 

Dosen mengemukakan bahwa 
pembeli terkejut dengan harga dari 
beberpa penjual, penjual lain tidak 
mampu menciptakan iklim yang 
positif bagi pembeli, sementara 
penjual lain lagi terlalu kasar dalam 
bernegosiasi. 

Generalisasi 10' - 20' • Apa yang bisa dipelajari dari 
latihan ini?  

• Apa yang bisa diperbaiki pada 
pemasaran produk/jasa 
mahasiswa? 

merangkum, 
mempresentasi-
kan 5 P 

  Kepada konsep 4 P yang populer 
telah ditambahkan P yang kelima 
untuk pelayanan yang merupakan 
singkatan dari ‘person’ atau 
‘proses’. P yang kelima mencakup 
hubungan dengan nasabah, 
teknologi, lingkungan. 
 
Pertimbangan lain telah 
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Langkah Waktu Hal paling penting Kegiatan dosen Kemungkinan 
kegiatan 
mahasiswa 

Bahan yang 
diperlukan 

Catatan 

ditambahkan ke 4 P yaitu ‘people’ 
atau setiap orang yang terlibat dari 
produsen sampai konsumen. 
atau kemasan (packaging), yaitu 
pembungkus atau kotak di mana 
produk dikemas, tetapi juga semua 
nilai tambah dan kapitalisasi harta 
tak berwujud, atau segala sesuatu 
yang menyangkut waktu. 
 
Seberapa jauh bagian ini 
dipresentasikan dan dirinci 
tergantung pada kelompok. 

Sintesa  Lihat daftar artikel yang membahas 
subyek ini. 
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Catatan untuk persiapan, situasi dan kemungkinan pelanggaran 
 
Meskipun sudah ada peraturan bahwa barang yang dijual harus dimiliki atau 
diproduksi oleh mahasiswa, beberapa mahasiswa mungkin akan mencari jalan 
pintas dan ”menjual” barang miliki sekolah materials (misalnya gunting, jam, 
dsbnya.) yang dijumpai dalam kelas. Jelaskan bahwa barang yang dijual adalah 
barang-barang yang berasal dari keranjang.  

Beberapa mahasiswa mungkin malu dan tidak secara aktif mempromosikan barang 
dagangan mereka. Ketika melakukan perjalanan keliling ”bazar”, ajak mereka untuk 
bernegosiasi. 

Sementara mahasiswa lain mungkin berbicara terlalu keras sehingga terjadi sesi 
yang ribut. Jangan melampau batas waktu untuksetiap mahasiswa.  

Masukkan beberapa humor agar latihan ini hidup. 
 
 

Petunjuk bagi pembeli 
 
Anda bisa membeli sampai tiga produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. 
 
Berjalanlah keliling ”bazar”, dengarkan baik-baik promosi penjual dan lakukan 
negosiasi dengan penjual.  
 
Jangan langsung menerima harga yang pertama ditawarkan.  
 
Pastikan bahwa Anda mendengarkan semua penjual sebelum memutuskan untuk 
membeli.  
 
Akhirnya, buat keputusan spontan dan beli produk atau jasa dan bayar tunai.   
 
Jelaskan keputusan Anda ke seluruh kelas, dengan menekankan pada masalah 
kebutuhan produk, perilaku penjual, promosi dsbnya.   
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-2.2-TN2 
Unit Pembelajaran 2.2 

Memilih Pasar Yang Sesuai Minggu 4 

Tujuan: - Agar mahasiswa memahami cara mengidentifikasi pasar yang sesuai 
untuk sebuah bisnis 

 

o Sebuah bisnis akan cenderung berhasil jika dilandasi dengan produk atau jasa 
yang dibeli oleh cukup banyak pelanggan sehingga menghasilkan keuntungan. 
Dengan kata lain, agar bisnis berhasil dan menguntungkan, harus ada pasar 
yang cukup besar untuk produk atau jasanya. 

o Banyak kegagalan bisnis kecil yang disebabkan oleh kesalahan dalam 
menentukan produk dan pasar. Antuasiasme calon wirausahawan sering 
membuatnya lupa akan konsep bisnis yang paling mendasar: “Tujuan pokok 
suatu usaha adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan”. Sebelum 
memulai bisnis, penting artinya mengetahui apakah pasar untuk suatu produk 
atau jasa spesifik memang ada. 

o Tujuan topik ini adalah untuk membahas berbagai element pasar dan untuk 
mengidentifikasi ciri-ciri relevan dari pelanggan dan pesaing di pasar. Penelitian 
pasar akan memberikan jawaban mengenai pangsa pasar yang dapat 
diharapkan oleh para pengusaha untuk produk atau jasa yang ingin mereka jual. 
Hal ini teramat penting artinya ketika mereka merencanakan untuk membuka 
bisnis karena semua keputusan menyangkut luasnya ruangan untuk bisnis, 
peralatan dan bahan atau barang jadi yang harus dibeli, jumlah karyawan yang 
akan dipekerjakan dan sebagainya, bergantung kepada prakiraan yang realistis 
atas pasar yang ingin dilayani oleh bisnis itu. 

 

 Selenggarakan diskusi kelas mengenai 11 pertanyaan dalam TRANSPARAN 1. 
Sebagai pertanyaan terakhir: “Mengapa para wirausahawan harus memiliki 
pemahaman yang lengkap mengenai kebutuhan pelanggan sebelum memulai 
bisnis mereka?” 

 Tayangkan TRANSPARAN 2 dan TRANSPARAN 3 dan bahas jawaban-jawaban 
atas kelima pertanyaan. Bagi mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok dan 
minta masing-masing kelompok mengidentifikasi “Lima W” pasar untuk beberapa 
bisnis seperti reparasi mobil, toko roti, toko pakaian, toko, toko buku, toko 
kerajinan. Minta setiap kelompok melaporkan temuan-temuan mereka kepada 
sisa kelas. 

 Minta mahasiswa membaca HANDOUT 1 dan awali diskusi.  
 Tekankan pentingnya melakukan survei pasar ketika memulai suatu bisnis. Minta 

mahasiswa membaca HANDOUT 2 sebagai acuan diskusi. 
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Kode 
EN-2.2-TR2 Memahami pasar 

Topik 2.2.1 
Transparan 2/4 Lima ‘W’ Pasar 

Minggu 4 

 
 

“Lima W” adalah kerangka bagi 

wirausahawan untuk mengumpulkan 

data mengenai potensi pasar agar 

lebih memahami serta mampu 

memprediksi perilaku pembeli.  

Ada lima pertanyaan 
(who, what, when, where dan why) 

masing-masing menyangkut faktor dan 

elemen-elemen tertentu. 
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Kode 
EN-2.2-TR3 Memahami pasar 

Topik 2.2.1 
Transparan 3/4 Pertanyaan-Pertanyaan Penelitian Pasar 

Minggu 4 

 
 

Pertanyaan Faktor Elemen 
1. Who: Siapa 
pelanggan saya? 

Demografi • Penduduk: jumlah, pertumbuhan, 
penurunan, perpindahan (keluar dan 
masuk), usia (rata-rata, trend), status 
perkawinan (jumlah, trend) 

• Pendidikan: jumlah sekolah (semua 
tingkat), education levels (average, 
trends) 

• Susunan keluarga: jumlah, susunan, 
trend 

• Ekonomi: tingkat pendapatan 
individu, pemilikan (tanah, rumah, 
mobil, modal) 

• Perumahan: usia bangunan, 
pembangunan, pola pemilikan, 
rumah sewa, trend 

2. What: Apa 
yang mereka 
butuhkan? 

Barang 
atau jasa 

• Survei pasar (formal) 
• Pengamatan informal 

3. When: Kapan 
mereka 
membeli? 

Waktu • Siklus bisnis 
• Siklus produk 
• Siklus pelanggan 

4. Where: Di 
mana mereka 
membeli? 

Lokasi • Pasar 
• Tenaga kerja Anda 
• Transportasi 
• Lokasi yang sesuai (faktor-faktor 

pribadi) 
• Minat masyarakat 

5. Why: 
Mengapa mereka 
membeli? 

Permintaan 
efektif 

• Daya beli masyarakat 
• Perilaku membeli dan trend 
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Handout 

Kode 
EN-2.2-HO1 

Unit Pembelajaran 2.2 

Ketahui Pesaing Anda HO 1 

 
 
Persaingan harus diterima untuk usaha baru, tapi persaingan yang terlalu tajam merupakan risiko yang 
terlalu besar. Lebih baik beralih ke jenis usaha lain jika persaingan yang akan dihadapi terlalu besar. 
Anda harus mengetahui pesaing Anda seperti halnya Anda mengetahui pelanggan Anda. Imbalan 
bisnis diperoleh karena memenangkan persaingan  Anda. Hal yang sebaik-baiknya dilakukan adalah 
mengetahui siapa pesaing-pesaing Anda dan bagimana mereka beroperasi. Sayangnya banyak 
wirausahawan terlambat dalam upayanya mengetahui persaingan yang dihadapinya. Langkah-langkah 
berikut ini harus ditempuh oleh wirausahawan untuk mengetahui pesaing-pesaing mereka. 
 
Langkah 1: Identifikasi pesaing Anda 
 
A. Pesaing langsung: catat nama, alamat dan jenis bisnisnya. 
B. Pesaing tak langsung: catat nama, alamat dan jenis bisnis masing-masing perusahaan yang 

menjual produk dan/atau jasa, yang meskipun tidak sama dengan produk/jasa Anda bisa menjadi 
substitusi produk/jasa Anda. 

 
Langkah 2: Lakukan analisis terhadap bisnis-bisnis yang baru didirikan dan kegagalan-
kegagalan mereka 
 
A. Catat bisnis-bisnis pesaing yang didirikan dalam dua tahun terakhir. 
B. Catat bisnis-bisnis pesaing yang tutp dalam dua tahun terakhir. 
C. Lakukan analisis tentang sebab-sebab yang mungkin atas kegagalan bisnis selama dua tahun 

terakhir. Faktor atau kombinasi faktor-faktor yang menimbulkan optimisme pada bsinis-bisnis 
baru yang berhasil? Faktor atau kombinasi faktor-faktor apakah yang ada pada bisnis-bisnis yang 
gagal? 

 
Langkah 3: Lakukan analisis terhadap bisnis-bisnis yang masih berjalan 
 
A. Prakirakan penjualan dan perputaran dari masing-masing pesaing Anda. 
B. Nilai pesaing Anda dari segi harga, mutu produk atau jasa, fasilitas, periklanan, promosi dan 

penjualan. 
• Harga berapa yang mereka bebankan (kepada pembeli)? Bagaimana mutu barang dagangan 

mereka? Seberapa jauh mereka mengiklankan produk mereka? 
• Pelayanan tambahan apakah yang mereka tawarkan? Apakah persyaratan penjualan merek 

cukup longgar? Apakah lokasi mereka mahal, sedang atau murah? 
• Apakah proses dan peralatan produksi mereka moderen? Apakah karyawan mereka terlatih 

baik? Apakah karyawan mereka digaji cukup baik? 
C. Tentukan apakah ada korelasi antara perusahaan yang penjualannya tinggi dengan metode operasi 

mereka. Yaitu, apakah perusahaan-perusahaan ini memiliki metode penetapan harga, penjualan 
dan/atau produksi yang sama? Analisis yang cermat terhadap metode operasi menurut penjualan 
perusahaan akan menghasilkan informasi yang berharga. 
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Langkah 4: Bandingkan operasi bisnis yang Anda rencanakan dengan persaingan 
 
A. Tentukan keuggulan-keunggulan produk dan/atau jasa dalam hal harga, kinerja, mutu, keawetan 

dan pemunculan dibanding dengan persaingan. 
B. Jelaskan mengapa metode operasi bisnis Anda akan lebih berhasil dibandingkan dengan metode 

operasi pesaing Anda. 
C. Jika Anda merencanakan beroperasi dengan cara yang sama dengan bisnis lain, Anda harus bisa 

menjelaskan apa alasannya: 
1. Karena pasarnya cukup besar untuk mendukung semua perusahaan, baik bisnis Anda maupun 

perusahaan-perusahaan lain, atau 
2. Pasar tidak mampu mendukung semua pesaing tapi bisnis Anda akan lebih efisien dan/atau 

lebih efektif. 
D. Jika Anda merencanakan beroperasi dengan cara yang samasekali berbeda dengan persaingan, 

Anda harus bisa menjelaskan mengapa tidak ada orang lain yang beroperasi demikian. Apakah 
bisnis-bisnis tidak melihat peluang itu? Atau, mereka tahu sesuatu yang tidak Anda ketahui? 
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Handout 

Kode 
EN-2.2-HO2 

Unit Pembelajaran 2.2 

Melaksanakan Survei Pasar HO 2 

 
Melaksanakan Survei Pasar 
Anda mungkin memiliki produk atau jasa yang sempurna untuk ditawarkan ke pasar. Kunci 
keberhasilan atau kegagalan bisnis adalah menentukan apakah ada cukup banyak pelanggan yang mau 
membeli produk atau jasa Anda secara teratur. Harga jual produk atau jasa harus memungkinkan 
Anda memperoleh marjin laba yang cukup agar Anda bisa bertahan dan mengembangkan lebih lanjut 
bisnis Anda. 

Sebelum mengerahkan sumberdaya Anda pada bisnis, Anda harus memastikan apakah cukup besar 
pasar yang belum terpenuhi permintaannya. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini perlu dijawab untuk 
menentukan apakah yang dilakukan para pesaing Anda di bidang usaha yang ingin Anda masuki. 

• Apakah pasar tumbuh dengan laju yang memungkinkan masuknya bisnis baru? 

• Dala pasar yang menurun, bagaimana Anda akan merebut bisnis dari pesaing? 

• Bagaimana produk atau jasa Anda berbeda dengan produk atau jasa pesaing-pesaing Anda? 

• Apakah Anda telah mengidentifikasi segmen pasar yang perlu dilayani? 

 
Langkah-langkah Melaksanakan Survei Pasar 
Proses pelaksanaan survei pasar mencakup langkah-langkah berikut ini. 

1. Tentukan sasaran-sasaran survei pasar dan rumuskan informasi apa yang diperlukan. 

2. Susun rincian survei pasar, seperti: 

• sumber-sumber untuk memperoleh informasi, 

• waktu dan biaya melaksanakan studi, 

• metodologi untuk mengumpulkan informasi, 

• rencana tindakan. 

3. Pilih sampel dan putuskan kontak (responden) dan kunjungan yang akan dilakukan. 

4. Susun daftar pertanyaan dan rencanakan wawancara. 

5. Pengumpulan dan analisis data. 

6. Menyiapkan laporan temuan-temuan. 

Bagi wirausahawan baru, kesulitan utama dalam melaksanakan survei pasar adalah kurang 
mengetahui sumber dan kontak untuk memperoleh informasi. 
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Sumber-sumber informasi 
Sumber informasi dapat dibagi menjadi: 

1. Sumber data primer: informasi yang diperoleh dari kontak dengan mereka yang terlibat 
langsung dengan kegiatan yang relevan. Untuk survei mebel, misalnya, informasi yang diperoleh 
dari pabrik atau distributor mebel merupakan sumber data primer. 

2. Sumber data sekunder: data yang sudah tersedia dan bisa dipakai untuk penelitian. Informasi ini 
mungkin belum dikumpulkan untuk tujuan spesifik. Data ini mungkin diperoleh dari asosiasi 
dagang/produsen atau data yang dipublikasikan. 

 
Beberapa petunjuk melaksanakan survei pasar 
Petunjuk-petunjuk berikut ini dapat membantu wirausahawan untuk melaksanakan survei pasar secara 
efektif dan sistematik. 

Bias pribadi dapat merupakan faktor negatif dalam pengumpulan informasi dari berbagai jenis orang. 

• Sabar dan konsisten dalam mengumpulkan informasi selama survei. 

• Jangan menyampaikan informasi pada orang lain. 

• Tuliskan informasi segera setelah Anda mengunjungi seseorang. Hindari menulis atau menunjuk 
kertas Anda ketika mewawancarai seseorang. 

• Atur urutan pertanyaan, kesungguhan dan komitmen untuk memperoleh informasi merupakan 
faktor-faktor yang menentukan dalam keberhasilan survei pasar. 

• Cara terbaik mendekati pesaing-pesaing Anda adalah berkunjung sebagai seorang nasabah 
potensial. Anda mungkin perlu menunjukkan minat untuk menjual produk mereka. 

Setelah survei selesai, laporan terinci mengenai temuan-temuan harus dipersiapkan dalam bentuk 
tertulis. Laporan survei pasar akan membantu Anda mengukur kelayakan untuk memasarkan produk 
Anda. Laporan itu bisa merupakan suatu dokumen penting untuk meyakin lembaga-lembaga 
keuangan akan pemahaman Anda tentang pasar. 
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Kode 
EN-2.2-AG1 Memahami pasar 
Topik 2.2.1 

Tugas Kelompok 
1/2 

Penelitian pasar 
Minggu 4-6 

Tujuan: mahasiswa harus mampu mempersiapkan dan melaksanakan suatu 
penelitian pasar untuk ide bisnis yang mereka pilih dalam kelompok 

Kelas dibagi menurut kelompok “ide bisnis” 
Dalam latihan ini, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menyusun dan 
menerapkan suatu daftar pertanyaan studi pasar yang diperlukan untuk evaluasi 
proyek mereka (atas dasar ide bisnis yang telah mereka pilih dalam kelompok). 
Mahasiswa memikirkan informasi apa yang harus mereka peroleh, menyusun 
pertanyaan sesuai dengan kebutuhan informasi ini, dan menentukan siapa yang 
harus diwawancarai untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Sesudah itu, 
mereka pergi ke lapangan untuk melakukan wawancara. Akhirnya, mahasiswa 
mempelajari informasi yang diperoleh untuk menarik kesimpulan mereka dan 
mempresentasikan hasil-hasil yang mereka peroleh kepada semua mahasiswa. 
 
Tujuan pembelajaran  
Tujuan pokok yang 
harus dicapai oleh 
mahasiswa 

Mahasiswa 
a2.2.8. memperoleh pengalaman mempersiapkan dan 

menerapkan studi pasar; 
a2.2.9. melaksanakan studi pasar untuk proyek 

kelompok dalam kursus Rencana Bisnis;  
a2.2.10. memperoleh kesempatan bekerja atas dasar 

informasi yang diperoleh. 
Tujuan tambahan yang 
nilainya lebih tinggi 
tergantung pada situasi 
dan kondisi kelompok 
sasaran saat ini 

Mahasiswa 
a2.2.11. mengevaluasi, atas dasar data yang diperoleh, 

kemungkinan memperkenalkan suatu produk 
spesifik ke pasar. 

 

Kegunaan Pemantauan pasar, evaluasi produk baru, program 
pemasaran untuk rencana bisnis 

 
Langkah Waktu Hal paling penting 
Pendahuluan 15’ Penjelasan tugas 

Penjabaran 
instrumen 
penelitian 

45’ 
 

Memikirkan informasi yang diperlukan, siapa yang 
memiliki informasi ini dan bagaimana mahasiswa dapat 
memperolehnya 

Kerja lapangan 4 jam Mewawancarai kelompok sasaran tertentu (konsumen, 
pemasok, pesaing) 

Presentasi 
kelompok  

1 jam 30’ Presentasi kelompok atas kesimpulan-kesimpulan 
studi pasar mereka 

Ulasan dosen 1 jam 00’ Menekankan pentingnya studi pasar bagi 
wirausahawan ketika mengembangkan suatu proyek 
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Rincian Rencana Pengajaran 
Langkah Waktu Hal paling penting Kegiatan 

dosen 
Kemungkinan 
kegiatan 
mahasiswa 

Bahan 
yang 
diperlukan

Catatan 

Minggu 1 

Pendahuluan 5’ Memotivasi mahasiswa.  menjelaskan mendengarkan  Menjelaskan bahwa latihan ini 
merupakan bagian dari program 
pemasaran suatu rencana bisnis. 

Penjelasan 
latihan 

10’  
 

Mahasiswa diminta merancang 
suatu daftar pertanyaan untuk 
mengumpulkan informasi-informasi 
penting untuk rencana bisnis 
mereka 

menjelaskan;
menjawab 

mendengarkan; 
bertanya 

 Tidak perlu membagi mahasiswa 
dalam kelompok, karena latihan ini 
merupakan bagian dari rencana 
bisnis dan, pada tahap perkuliahan 
ini, mereka sudah membentuk 
kelompok proyek mereka. 

Penyusunan 
daftar 
pertanyaan 

45’ Mahasiswa harus: 
• memikirkan informasi apa saja 

yang diperlukan untuk proyek 
mereka; 

• merumuskan pertanyaan untuk 
memperoleh jawaban/data 
yang mereka butuhkan; 

• menentukan siapa yang akan 
diwawancari – konsumen, 
pemasok, pesaing, dsbnya; 

• merumuskan strategi untuk 
memperoleh semua informasi 
di atas. 

Mengawasi 
penyusunan 
daftar 
pertanyaan 

berdiskusi, 
merinci, 
menerapkan 
teori yang telah 
mereka pelajari 

pena, 
pensil, dan 
kertas 

Dosen memberi kesempatan 
mahasiswa untuk mengatur waktu 
dan kegiatan mereka sendiri.  
Namun demikian dosen siap 
sewaktu-waktu mahasiswa 
menanyakan informasi tentang studi 
itu. Dosen harus mengamati 
khususnya dalam mengidentifikasi 
contoh populasi dan strategi untuk 
memperoleh informasi.  
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Minggu 2 

Kerja 
lapangan 

4 jam  Mahasiswa mengumpulkan semua 
informasi dari kelompok sasaran 
mereka (konsumen, pemasok, 
pesaing) 

Siap 
mengatasi 
setiap 
keragu-
raguan yang 
timbul 

mewawancarai 
kelompok 
sasaran; 
menghimpun 
data yang 
terkumpul 
untuk menarik 
beberapa 
kesimpulan 

Daftar 
pertanyaan 
yang 
dipersiapkan 
sebelumnya 

Dosen siap membantu setiap 
timbul keragu-raguan. 

Persiapan 
presentasi 
hasil 
penelitian 

bebas Mahasiswa menyiapkan semua 
sumberdaya yang diperlukan untuk 
presentasi kesimpulan-kesimpulan 
hasil penelitian. 

membantu 
mahasiswa 
menarik 
kesimpulan 
mereka dari 
data yang 
terkumpul 

mahasiswa 
menyusun 
informasi yang 
terkumpul dan 
menarik 
kesimpulan 
mengenai hasil 
penelitian 

flip chart; 
spidol  

Dosen harus memberikan 
menentukan waktu untuk 
presentasi kelompok – masing-
masing kelompok bisa memiliki 
waktu sekitar 20 menit untuk 
mempresentasikan kesimpulan-
kesimpulan mereka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 56

Minggu 3 

Presentasi 
kelompok 

1 jam 
30’ 

Kelompok menyampaikan 
kesimpulan pokok mereka main 
mengenai studi pasar 

mendengar; 
mengajukan 
pertanyaan 

presentasi; 
mendengar; 
mengajukan 
pertanyaan 

Bahan yang 
telah 
dipersiapkan 
sebelumnya 

Sekarang dosen mengendalikan 
waktu untuk menyelesaikan 
langkah ini pada waktunya. 

Pembahasan 
akhir/ulasan  

30’ Pertanyaan-pertanyaan kunci: 
• Bagaimana perasaan Anda? 
• Seberapa jauh Anda menyukai 

latihan ini? 
• Kesulitan-kesulitan pokok 

apakah yang Anda hadapi? 
• Apakah studi pasar semacam itu 

berguna? Untuk apa? Mengapa 
penting artinya? 

• Apakah tugas ini mencakup 
seluruh kebutuhan? Apakah 
faktor-faktor kendalanya? 

• Kesalahan-kesalahan yang 
umumnya terjadi dalam 
pekerjaan semacam ini? 

Mengajukan 
pertanyaan-
pertanyaan 
kunci; 
Menulis di 
papan tulis 

menjawab dan 
berdiskusi 

Flipchart Mahasiswa memperoleh 
kesempatan menyatakan perasaan 
mereka emotions dan menemukan 
kesimpulan-kesimpulan individu. 

Generalisasi 30’ Apa yang dapat dipelajari dari 
latihan ini? 
• Apakah kegiatan semacam ini 

dilakukan dalam bisnis? 
• Apa masalah-masalah pokok bila 

seorang pengusaha kecil harus 
melakukan studi semacam ini? 

• Bagaimana kita bisa mengatasi 
hambatan-hambatan ini dan 
mencoba melakukan studi pasar 
yang lebih lengkap? 

Merangkum, 
membuat 
ikhtisar 
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Kode 
EN-2.2-AG2 

Apakah pasar dan pelanggan? Apakah pemasok? 
Apakah pesaing? Apakah rantai pasar? 

2.2.1-4 
Tugas Kelompok 

2/2 
Latihan Konsep-Konsep Pasar 

Minggu 6 

 

Diskusikan dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 
(1) Apakah ini produk atau komoditi? Jelaskan dari segi tingkat 

standarisasi/pembedaan/produk. Apakah manfaat pokok produk 
ini bagi konsumen? Apakah ini barang, jasa atau kombinasi 
keduanya? Jelaskan dari segi ciri-cirinya yang berbeda. Baca 
butir-butir 1 dan 2 pada EN-2.2-HO3. 

(2) Jika Anda akan menjual produk ini, di mana pasarnya? Apakah 
pasar itu mapan di satu tempat? Apakah pasar itu pasar 
konsumen atau pasar organisasi/industri? Siapa pelanggannya? 
Seberapa jauh segmentasi pasar diperlukan? Apa pasar 
sasarannya? Apakah ini ceruk pasar? Baca butir-butir 3 sampai 6 
pada EN-2.2-HO3. 

(3) Apakah Anda ingin memasarkan produk ini langsung kepada 
konsumen? Atau, jika Anda akan menggunakan perantara, 
perantara-perantara apa yang sebaiknya Anda pakai? Apakah 
manfaat dari penggunaan perantara-perantara itu? Baca butir-
butir 7 dan 8 of EN-2.2-HO3. 

(4) Bagaimana persaingan pasar untuk produk ini? Siapa 
pesaingnya? Bagaimana tingkat persaingannya: langsung, 
persaingan substitusi atau persaingan anggaran? Alat persaingan 
apa yang umumnya dipakai: mutu, harga, promosi, distribusi? 
Baca butir-butir 8 sampai 11 of EN-2.2-HO3. 

(5) Apakah produk ini biasa (atau memiliki potensi) dibeli oleh 
pelanggan organisasi (kantor, sekolah, perusahaan, pabrik)? 
Kontrak kerjasama apakah yang berpotensi dipakai untuk 
pembeliannya, outsourcing, subcontracting, kemitraan 
komersial? Baca butir-butir 12 sampai 16 of EN-2.2-HO3. 
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Handout 

Kode 
EN-2.2-HO3 

Unit Pembelajaran 2.2 

 HO 3 

  
 
1. Produk 
 
Apakah produk? Produk adalah sesuatu yang dihasilkan bisnis untuk memenuhi keinginan 
dan kebutuhan pasar. Definisi produk mencakup mutu spesifik, rancangan, ukuran, warna, 
kemasan, petunjuk pemakaian, pelayanan purna-jual, garansi, dsbnya. 
 
Apakah perbedaan antara produk dengan komoditi? Produk yang tidak dibedakan disebut 
komoditi. Komoditi adalah adalah sesuatu yang memiliki nilai (nilai guna, nilai tukar, harga). 
Mutunya seragam atau dibakukan untuk mempermudah substitusi. Komoditi dibuat oleh 
banyak produsen dengan mutu hasil produksinya sama. Contohnya beras, insektisia, musik, 
mata uang, tenaga kerja. 
 
Apakah nilai suatu komoditi? Komoditi memiliki nilai guna karena dapat memenuhi 
kebutuhan dan keinginan manusia. Komoditi memiliki nilai tukar karena bisa dipertukarkan 
dengan komoditi lain. Pernyataan moneter nilai tukar disebut harga. 
 
Apakah manfaat pokok komoditi sehingga konsumen mau membelinya? Tiga manfaat 
pokok komoditi meliputi  
(1) manfaat pemakaian,  
(2) manfaat psikologis (membangun citra pribadi, harapan, status, dan harga diri); dan 
(3) manfaat mengurangi masalah (keamanan, kenyamanan). 
 
Apakah pembedaan produk? Pembedaan produk (product differentiation) adalah modifikasi 
suatu produk untuk membuatnya lebih menarik bagi pasar sasaran (target market). Pada 
dasarnya, pembedaan produk merupakan teknik pemasaran untuk memenangkan persaingan. 
Caranya adalah membuat konsumen melihat produk itu berbeda dengan produk-produk 
sejenisnya di pasar. Perubahannya biasanya sangat kecil, kadang-kadang hanya pada kemasan 
dan/atau tema iklan, sedangkan secara fisik produk tidak mengalami perubahan. Pembedaan 
produk terutama ditujukan untuk memberikan manfaat psikologis produk. 
 
 
2. Barang dan jasa  
  
Apakah perbedaan antara barang dngan jasa? Barang adalah produk berbentuk fisik 
(berwujud), sedangkan jasa adalah produk berbentuk non-fisik (tak berwujud). Produk yang 
ditawarkan di pasar bisa dalam bentuk barang murni, jasa murni, atau kombinasi barang dan 
jasa untuk memberikan manfaat yang lengkap kepada konsumen. 
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Barang Jasa 
Lebih mudah dibawa, diangkut, 
diserahkan.  

Dikonsumsi di tempat jasa diproduksi. 

Pemindahan hak milik lebih mudah. Manfaat melalui perubahan pada diri (harta) 
pelanggan. 

Bisa disimpan. Persediaan antisipatif 
sangat mungkin. 

Jasa yang tak terjual hilang. Permintaan cenderung 
bersifat musiman. 

Lebih homogen. Produksi massal 
sangat mungkin. 

Lebih disesuaikan dengan permintaan. Produksi 
massal sulit. 

Lebih bergantung kepada proses Lebih bergantung kepada faktor manusia. 
Hubungan jangka-panjang dalam 
bentuk pembelian ulang. 

Hubungan jangka panjang melalui interaksi intensif 
antara penyedia jasa dan nasabah. 

 
Kontinuum Jasa – Barang 

Garam 
Minum-

an 
ringan 

Radio Mobil 
baru 

Baju 
jahit 

Res- 
Tau- 
ran 

Repa-
rasi pipa 

Pem-
bersih-

an 
rumah 

Peng-
ajaran 

 
Barang murni  Jasa murni
 
 
 
3. Pasar  
 
Apakah pasar? Pasar adalah suatu tatanan sosial yang memungkinkan penjual dan pembeli 
bisa memperoleh informasi serta secara sukarela melakukan transaksi jual-beli produk. 
Dalam bahasa sehari-hari istilah “pasar” lebih mengacu kepada tempat di mana barang-
barang diperjual-belikan. 
 
Bagaimana bekerjanya pasar? Pasar sekurang-kurangnya mempersyaratkan bahwa kedua 
belah pihak berharap bisa lebih sejahtera dengan transkasi itu. Pasar biasanya bertumpu pada 
penyesuaian harga untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 
transaksi. Pasar dikatakan efisien bila harga barang atau jasa menarik jumlah permintaan 
yang sama dengan yang bisa dipasok pasar saat ini. 
 
Apakah permintaan? Permintaan (demand) adalah kebutuhan ekonomi yang didukung oleh 
daya beli (purchasing power), yaitu suatu grafik, atau hubungan, yang menunjukkan berbagai 
jumlah produk yang ingin dibeli oleh pembeli pada berbagai tingkat harga. Pembeli mau 
membeli lebih banyak bila harga lebih rendah, sebagaimna digambarkan dengan kurva 
permintaan yang arahnya menurun. 
 
Apakah pasok? Pasok (supply) adalah jumlah produk yang tersedia di pasar, yaitu grafik yang 
menunjukkan jumlah produk yang ingin ditawarakan oleh produsen pada tingkat harga yang 
berbeda-beda. Penjual mau menjual lebih banyak bila harganya lebih tinggi, sebagaimana 
digambarkan dengan kurva pasok yang arahnya meningkat. 
 
Bagaimana transaksi pasar terjadi? Titik potong antara kedua kurva itu adalah harga transaksi 
atau harga pasar, di mana jumlah permintaan sama dengan jumlah pasok. Titik perpotongan 
itu merupakan suatu titik keseimbangan di mana baik penjual maupun pembeli merasa puas. 
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4. Tempat Pasar  
 
Untuk apa mencari pasar? Penjual (pembeli) perlu pergi ke pasar, bertemu dengan pembeli 
(penjual) dan melakukan transaksi. Bahkan jika penjual atau pembeli itu masih sedang 
merencanakan untuk menjual atau membeli produk, mereka juga perlu pergi ke pasar untuk 
memperoleh informasi pasar.  
 
Informasi apakah yang dapat diperoleh dari pasar? Informasi yang dapat diperoleh dari pasar 
meliputi produk, harga dan fluktuasi harga, volume perdagangan, pasok, permintaan, serta 
faktor-faktor yang mempengaruhi pasok dan permintaan produk. 
 
Apa saja jenis-jenis pasar? Pasar bervariasi menurut jenis komoditi, dan seberapa jauh pasar 
terorganisasikan untuk membantunya berfungsi: 
• Pasar tradisional yang terbentuk secara spontan pada suatu tempat atau waktu (pasar 

pagi). 
• Pasar jalanan juga muncul secara spontan tapi biasanya kurang terorganisasikan 

(misalnya pasar barang bekas). 
• Pusat perbelanjaan, komplek pertokoan. 
• Pasar swalayan, minimarket, hypermarket, yang terorganisasi rapi milik perusahaan 

besar. 
• Pasar khusus (beras, sayur-mayur, sepeda, motor, barang elektronik, dan telepon 

genggam). 
• Pasar lelang (ikan tangkapan, barang antik, lukisan, lagu pop baru)  
• Pasar bursa (komoditi, saham, obligasi, valuta) 
• Bursa paralel, atau bank counters untuk jual-beli sekuritas, surat promes dan valuta. 
• Pasar internet, di mana produk diperjual-belikan melalui internet.  
• Pasar-pasar tanpa tempat tertentu untuk pertemuan penjual dengan pembeli, misalnya 

pasar tenaga kerja, pasar perawatan rumah, pasar kamar sewa, pasar mobil bekas. 
 
 
5. Pasar Konsumen dan Pasar Organisasi 
 
Apakah produk konsumen? Produk konsumen (consumer product) adalah produk yang 
dipakai untuk kegunaan pribadi, keluarga, atau rumahtangga, misalnya makanan, pakaian, 
perlengkapan kamar mandi, rumah, dsbnya. 
 
Apakah pasar konsumen? Pasar konsumen (consumer market) adalah pasar di mana produk 
konsumen diperjual-belikan, misalnya pasar tradisional pasar, pusat perbelanjaan, 
minimarket. 
 
Apakah pasar organisasi? Pasar organisasi terdiri atas tiga kelompok, yaitu pasar industri, 
pasar perantara dan pasar lembaga. 
 
Apakah pasar industri? Pasar industri terdiri atas perusahaan-perusahaan yang membeli 
produk untuk diolah menjadi produk lain atau dipakai untuk produksi. Meliputi petani, 
pabrik, dan beberapa pengecer. 
 
Apakah pasar perantara? Pasar perantara (reseller market) meliputi perantara perdagangan 
(distributor, pedagang besar), dan pengecer yang membeli produk untuk dijual lagi.  
 



 

 61

Apakah pasar pemerintah dan pasar lembaga? Pasar pemerintah meliputi kantor-kantor 
pemerintah pusat dan daerah, sekolah negeri. Pasar lembaga meliputi organisasi non-
pemerintah (rumah sakit, sekolah swasta). Pasar pemerintah dan pasar lembaga membeli 
barang keras, barang lunak, jasa (hukum, akuntansi, transportasi), dan konstruksi.  
 
 
6. Pelanggan dan Pasar Sasaran  
 
Di mana pasarnya? Pasar konsumen umumnya mengacu pada tempat-tempat transaksi yang 
teroganisasi seperti pusat perbelanjaan, pasar swalayan; pasar industri dan pasar organisasi  
lainnya umumnya mengacu pada pembeli atau pelanggan. Bagi produsen produk-produk 
konsumsi, pasar biasanya juga mengacu pada pelanggan, sedangkan pusat perbelanjaan dan 
pasar swalayan hanya lah sarana untuk mencapai pasar. 
 
Apakah pelanggan? Pelanggan biasanya mengacu kepada orang yang sering membeli, bukan 
yang sekali membeli di pameran atau basaar atau dari penjaja jalanan. Penjual akan lebih 
mengutamakan pelanggan daripada pembeli sekali-sekali. 
 
Apakah pasar sasaran? Produk tidak sama bagi semua orang, karena pembeli memiliki selera, 
tujuan, gaya hidup, pendapatan dsbnya yang berbeda-beda. Penjual biasanya berpikir dalam 
pasar sasaran (target market) – kelompok konsumen dengan kebutuhan dan keinginan yang 
sama. Penetapan pasar sasaran menghendaki segmentasi pasar. 
 
Apakah segmentasi pasar? Target marketing membutuhkan segmentasi pasar (market 
segmentation) – membagi pasar ke dalam beberapa kelompok konsumen. Setelah segmen 
pasar suatu produk diidentifikasi, maka penjuak dapat mencocokkan, menyesuaikan dan 
menginformasikan sifat produk dengan pasar sasaran. 
 
Bagaimana mengidentifikasi segmen pasar? Pasar disegmentasikan atas dasar empat  variabel 
paling penting yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu variabel geografis (lokasi, 
iklim), variabel demografis (jenis kelamin, usia, pendidikan, anggota keluarga, pendapatan, 
bangsa), variabel psikografis (gaya hidup, minat, sikap), dan variabel perilaku (pemakaian 
produk, manfaat yang diharapkan, alasan pembelian, kesetiaan produk). 
 
Apakah CERUK PASAR? Ceruk pasar (niche market) adalah sektor kecil pasar yang tidak 
menjadi sasaran dari pemasok-pemasok utama, permintaannya begitu spesifik sehingga tidak 
terpenuhi oleh pasok. 
 
 
7. Pemasok  
 
Siapa pemasok? Pemasok adalah individu atau organisasi (perusahaan) yang membuat 
barang atau jasa yang tersedia di pasar. Dalam pasar, pemasok perlu melibatkan pelaku pasar 
lain dalam menjual dan menyerahkan barang atau jasanya kepada konsumen. 
 
Apakah distribusi? Distribusi adalah urusan menyampaikan barang dan jasa kepada 
pelanggan, melalui suatu rantai perantara (saluran distribusi), masing-masing mata rantai 
menyampaikan produk ke mata rantai berikutnya sampai akhirnya mencapai konsumen atau 
pemakai akhir. 
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Siapa perantara? 
 
Barang: 
Hanya satu dari perusahaan-perusahaan berikut ini yang memproduksi kemeja tapi semuanya 
terlibat dalam memasok kemeja kepada konsumen. Distributor tunggal, pedagang besar 
tekstil dan toko pakaian jadi adalah perantara. 
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butor 
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  kemeja  kemeja  kemeja  kemeja 
Jasa: 
Hanya satu dari perusahaan-perusahaan berikut ini yang memproduksi tempat duduk pesawat 
tapi semuanya terlibat dalam memasok tempat duduk pesawat kepada konsumen. Sistem 
reservasi, agen perjalanan dan front-office hotel adalah perantara.  
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8. Perantara Pasok 
 
Apa yang terjadi jika produsen harus menjual produknya langsung kepada pelanggan akhir? 
• Produsen perlu mencari informasi mengenai pasar, siapa pelanggannya, di mana mereka, 

berapa banyak yang mereka butuhkan, harga berapa yang mereka mau membayar, 
bagaimana selera mereka, dsbnya. 

• Produsen perlu memiliki penyalur-penyalur (titik penjualan) sendiri di tempat-tempat 
yang bisa dicapai oleh pelanggan. Pabrik pakaian jadi harus punya banyak toko, dan 
maskapai penerbangan harus punya banyak tempat penjualan tiket di luar kawasan bandar 
udara. 

• Produsen harus mempekerjakan wiraniaga dan staf pemasaran dalam jumlah yang besar. 
• Produsen harus mengatur transportasi barang ke toko-toko penyalurnya sendiri. 
• Produsen harus menumpuk persediaan barang dengan berbagai model dan ukuran dalam 

jumlah besar. 
• Produsen baru menerima uang setelah barang terjual kepada pelanggan. 
• …………………………………. 
 
Apakah manfaat melibatkan perantara? Perantara membantu produsen memperoleh infomasi 
yang mendasar mengenai pasar yang penting, mempertahankan toko-toko penyalur dan 
mempekerjakan tenaga pemasaran. Perantara juga membantu produsen barang (seperti pabrik 
pakaian jadi) mengatur transportasi, menumpuk persediaan yang besar, dan menerima 
pembayaran lebih awal. Pabrik pakaian jadi mungkin tergiur oleh mark-up, atau perbedaan 
antara harga konsumen dengan harga pabrik. Tapi jika ia menjual kemeja langsung kepada 
pelanggan, dia harus membayar untuk memperoleh informasi yang terinci, membayar biaya 
overhead titik-titik penjualannya, gaji karyawan tambahan, biaya transportasi, biaya 
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persediaan dan tambahan modal kerja. Maskapai penerbangan juga membuka tempat-tempat 
penjualan tiket dan menjual tiket melalui e-commerce. Tetapi maskapai penerbangan tidak 
bisa mengabaikan jaringan biro perjalanan dan resrvasi hotel. Melibatkan perantara akan 
membebaskan produsen dari pekerjaan pemasaran yang rumit, dan memungkinkan produsen 
lebih berkonsentrasi pada produksi dan mutu. 
 
 
9. Persaingan  
 
Apakah pesaing? Persaingan adalah upaya dua pihak atau lebih untuk memastikan bisnis 
dengan pihak ketiga (pelanggan) dengan menawarkan persyaratan yang paling menarik. 
Untuk produk tertentu, pesaing bisa menawarkan mutu yang lebih baik, harga lebih murah 
dan/atau masa garansi lebih lama.  
 
Apakah konsekuensi dari persaingan? Persaingan membuat perusahaan-perusahaan bisnis 
untuk mengembangkan produk, jasa dan teknologi baru, untuk memberi konsumen pilihan 
yang lebih banyak serta produk yang lebih baik. Pilihan yang lebih banyak membuat harga 
produk lebih murah dibandingkan dengan harga bila tidak ada persaingan atau persaingan 
sangat sedikit. Namun demikian, persaingan bisa juga menimbulkan pemborosan (duplikasi 
upaya) dan meningkatkan biaya (harga). Misalnya, pembedaan produk kadang-kadang terlalu 
mahal dibandingkan dengan manfaat tambahannya bagi pelanggan.  
 
Apa saja bentuk-bentuk persaingan? 
• Bentuk yang paling sempit adalah persaingan langsung (direct competition), di mana 

produk-produk yang menjalankan fungsi sama saling bersaing. Misalnya, ada lebih dari 
20 merek obat flu, semuanya dengan bahan yang sama. 

• Bentuk yang lebih luas adalah persaingan substitusi (substitute competition), di mana 
produk-produk substitusi bersaing ketat, misalnya antara TV kabel dengan antena 
parabola. 

• Bentuk yang paling luas adalah persaingan anggaran (budget competition). Termasuk 
dalam kelompok ini adalah produk-produk berbeda yang memperebutkan anggaran 
belanja konsumen, misalnya antara paket wisata liburan dengan mobil mewah. 

 
Siapa pesaing? Pesaing adalah pemasok produk-produk sejenis, produk-produk substitusi, 
atau produk-produk yang memperebutkan anggaran pelanggan. Pesaing bagi perusahaan 
reksadana adalah perusahaan reksadana lain, bank komersial yang menawarkan deposito 
bunga tetap, atau perusahaan real estate. Ada pesaing sekarang dan pesaing potensial atau 
kemungkinan pendatang baru. 
 
   
10. Persaingan Pasar  
 
Persaingan di pasar nyata terletak antara  dua kutub ekstrim, yaitu antara persaingan 
sempurna dan monopoli. 
 
Apakah persaingan sempurna? Persaingan sempurna adalah bentuk pasar di mana tidak ada 
produsen dan konsumen yang bisa mempengaruhi harga. Persaingan sempurna akan 
menghasilkan kondisi yang sepenuhnya efisien, tetapi kondisi itu terjadi bila lima asumsi 
dasarnya terpenuhi: (1) ada sejumlah besar produsen kecil dan konsumen dan semua 
perusahaan hanya menerima berapapun harga yang terjadi (price takers); (2) barang dan jasa 
merupakan substitusi yang sempurna atau homogen; (3) semua perusahaan dan konsumen 
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mengetahui harga yang ditetapkan oleh semua perusahaan; (4) semua perusahaan memiliki 
akses pada teknologi produksi, dan sumberdaya (termasuk informasi) mudak berpindah 
tangan (mobile); dan (5) setiap perusahaan bisa sewaktu-waktu keluar atau memasuki pasar 
(tidak ada hambatan masuk). 
 
Apakah monopoli dan oligopoli? Di antara bentuk-bentuk pasar yang tidak sempurna, bentuk 
monopoli dan oligopoli merupakan titik-titik ekstrimnya. Monopoli adalah pasar di mana 
hanya ada satu produsen besar yang mampu berfungsi sebagai penentu harga (price maker). 
Tidak ada produk substitusi dan produsen secara konsisten dapat memperoleh laba abnormal. 
Oligopoli adalah pasar di mana persaingan antara beberapa produsen dapat menimbulkan 
kondisi yang tidak efisien. Jika monopoli adalah pasar tanpa persainagn, oligopoli adalah 
pasar dengan persaingan yang sangat sedikit. 
 
Banyak pasar bisa dianggap persaingan monopoli, sering mencakup pasar untuk restauran, 
buku, pakaian, film dan industri jasa. 
 
Apakah persaingan monopoli? Pasar persaingan monopoli memiliki ciri-ciri: (1) terdapat 
banyak produsen dan banyak konsumen di pasar tertentu, (2) konsumen telah menyatakan 
dengan jelas preferensinya dan penjual berusaha membedakan produk mereka; dan (3) ada 
sedikit hambatan untuk masuk dan keluar dari pasar. Persaingan monopoli hampir sama 
dengan persiangan sempurna, bedanya dalam persaingan monopoli produk tidak homogen, 
dan persaingan banyak menyangkut persaingan bukan harga, yaitu persaingan dalam 
pembedaan produk dan penciptaan kesetiaan merek  
  
 
11. Bersaing di Pasar  
 
Persaingan seringkali tidak bisa dihindari, persaingan di pasar sering merupakan persyaratan 
pokok untuk berbisnis. 
 
Setiap bisnis harus berasumsi bahwa hampir semua pasar adalah pasar bebas (free market), di 
mana harga setiap barang atau jasa ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli; 
kebalikannya adalah pasar terkendali (controlled market), di mana pasok dan harga 
ditentukan oleh pemerintah. Dalam pasar bebas, perdagangan bersifat sukarela dan oleh 
karenanya bebas dari campur tangan kekuasaan dan kecurangan. Meskipun pasar persaingan 
sempurna bersifat sangat hipotetis dan pasar monopoli kadang-kadang merupakan suatu 
keharusan (misalnya monopoli hukum), setiap bisnis harus siap menghadapi pasar persaingan 
monopoli, yang masih bersifat sangat kompetitif. 
 
Penerapan strategi generik Michael Porter’s bergantung terutama pada produk, kondisi pasar 
dan kemampuan bersaing perusahaan. Strategi cost leadership lebih sesuai untuk komoditi 
daripada produk yang sangat dibedakan. Strategi cost leadership juga lebih sesuai untuk 
perusahaan besar yang bisa meraih pangsa pasar yang cukup besar. Perusahaan kecil 
sebaiknya berfokus pada ceruk pasar (niche market) kecil dengan memasok produk yang 
sangat dibedakan dan pelayanan pelanggan (customer care) yang intensif. Segmentasi padsar 
selalu diperlukan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah perusahaan harus berfokus pada satu 
pasar sasaran (target market) atau lebih. 
 
Masing-masing strategi generik menghendaki keterampilan dan kompetensi tertentu 
(misalnya rekayasa proses, rekayasa produk, pelayanan pelanggan, dsbnya.) untuk 
implementasi strategi itu. Perusahaan harus berusaha memperoleh keterampilan yang 
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diperlukan. Bila tidak, perusahaan harus melakukan redefinisi produk, merumuskan kembali 
bisnisnya atau mencari pasar yang lain. 
 
12. Pasar Antar-Industri  
 
Apakah produk industri? Produk industri adalah produk yang dipakai industri untuk 
produksi, atau membuat produk industri lain, dan pada akhirnya, produk konsumen. 
Contohnya besi bekas, komponen mesin, kapas kasar, polyester chip, dsbnya. 
 
Di antara produk-produk berikut ini, hanya kemeja yang produk konsumen. Lainnya adalah 
produk industri. Kain celup bisa dijual melalui pasar perantara ke pabrik pakaian jadi atau 
konsumen, tetapi kapas kasar, benang tenun dan kain blacu biasanya dijual kepada industri 
lain untuk pengolahan lebih lanjut. 
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Di antara produk-produk berikut ini, hanya rumah yang produk konsumen. Lainnya adalah 
produk industri. Papan partikel bisa dan pintu panel dijual melalui pasar perantara ke pabrik 
mebel atau konsumen, tetapi tebu dan sepah tebu biasanya dijual kepada industri lain untuk 
pengolahan lebih lanjut. 
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tebu  sepah 
tebu 

 papan 
partikel 

 pintu 
panel 

 rumah 

 
Apa yang spesifik mengenai pasar industri? Pembeli industri umumnya profesional, 
spesialis dan ahli dalam produk yang dibeli. Perilaku pembelian yang umum adalah 
pembelian jumlah besar, jadual penyerahan ketat, inspeksi mutu yang teliti, pembelian 
melalui tender, hubungan penjual-pembeli berjangka-panjang, penjualan persona al selling), 
keputusan pembelian yang rasional, penggunaan kontrak formal.  
 
 
13. Rantai Pasar  
 
Apakah rantai pasok? Rantai pasok (supply chain) atau jaringan pasok, adalah sistem 
kordinasi antar organisasi, manusia, kegiatan, informasi dan sumberdaya dalam 
memindahkan produk atau jasa secara fisik atau non-fisik dari pemasok kepada pelanggan. 
Rantai pasok meliputi pabrik, penyedia jasa, distributor, saluran penjualan (pengecer, e-
commerce) dan konsumen (pelanggan akhir). 
 
Apakah manajemen rantai pasok? Manajemen rantai pasok (Supply chain management = 
SCM), juga disebut manajemen rantai permintaan, adalah proses perencanaan, 
implementasi, dan pengendalian operasi rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 
seefisien mungkin. Manajemen rantai pasok mencakup semua pemindahan dan penyimpanan 
bahan baku, bahan dalam proses dan barang jadi dari titik asal ke titik konsumsi. 
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Apakah manajemen rantai permintaan? Manajemen rantai permintaan adalah manajemen 
hubungan ke hulu dan ke hilir antara pemasok dengan pelanggan untuk menyerahkan nilai 
terbaik kepada pelanggan dengan biaya sekecil mungkin kepada seluruh rantai permintaan. 
Istilah manajemen rantai permintaan mengacu pada konsep yang juga disebut manajemen 
rantai pasok. Proses rantai pasok suatu perusahaan dikelola untuk menyerahkan nilai yang 
sebaik-baiknya sesuai dengan permintaan, yang diciptakan oleh program pemasaran. Oleh 
karena itu, meskipun dewasa ini umumnya dipakai istilah rantai pasok (supply chain), 
falsafah yang melandainya sesungguhnya adalah manajemen rantai permintaan. 
 
Apakah konsekuensi dari manajemen rantai pasok? Dewasa ini, salah satu akibat dari 
perubahan di dunia bisnis adalah banyak perusahaan tidak mampu lagi bersaing dengan kerja 
mandiri. Makin banyak perusahaan yang berfokus pada kompetesi intinya dan melakukan 
outsourcing atas kegiatan-kegiatan bukan kegiatan intinya (termasuk distribusi) kepada pihak 
luar yang bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan itu dengan lebih baik atau lebih efektif biaya. 
 
 
14. Outsourcing  
 
Apakah outsourcing? Outsourcing sering diartikan sebagai pelimpahan untuk melakukan 
kegiatan selain kegiatan inti kepada perusahaan lain yang mengkhususkan diri dalam 
kegiatan-kegiatan itu. Keputusan melakukan outsourcing seringkali berangkat dari tujuan 
menekan biaya produksi, konservasi energi dengan memanfaatkan kompetensi perusahaan 
tertentu, atau meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja internasional, modal, teknologi 
dan sumberdaya. 
 
Apakah perbedaan antara outsourcing dengan offshoring? Outsourcing merupakan praktek 
organisasi yang menyangkut pelimpahan suatu fungsi organisasi kepada pihak ketiga, atau 
proses pembentukan hubungan jaringan dalam lapangan organisasi. Bila pihak ketiga itu 
terletak di negara lain istilahnya “offshore outsourcing”. Offshoring adalah pelimpahan atau 
relokasi suatu fungsi organisasi ke negara lain, terlepas apakah pekerjaan itu tetap berada 
dalam organisasi atau tidak. 
 
Operasi non-inti (non-core operation) apakah yang biasanya dilimpahkan keluar melalui 
outsourcing? Segmen bisnis yang umumnya dialihkan adalah teknologi informasi, 
sumberdaya manusia, manajemen fasilitas dan properti, dan akuntansi. Banyak perusahaan 
juga melakukan outsourcing untuk fungsi-fungsi dukungan pelanggan (customer support) dan 
call center, produksi dan rekayasa. 
 
Apakah manfaat outsourcing? Melalui outsourcing, perusahaan dapat mengembangkan 
strategi bersaing yang dapat mendongkrak posisi keuangan perusahaan di pasar dunia yang 
selalu kompetitif. Outsourcing juga berhasil dalam meningkatkan mutu produk dan/atau 
menurunkan biaya. Karena outsourcing memungkinkan penurunan biaya, bahkan meskipun 
mutu sedikit turun atau tidak samasekali, produktivitas meningkat, sehingga bermanfaat bagi 
perekonomian secara agregat. Beberapa keuntungan lain yang dapat diharapkan organisasi 
dewasa ini dari outsourcing mencakup kemungkinan membeli hak cipta intelektual dan lebih 
mampu mengantisipasi biaya-biaya masa mendatang. Secara umum oleh banyak organisasi 
outsourcing dianggap sebagai taktik bisnis yang pada akhirnya merupakan pendekatan 
ekonomi yang unggul untuk mengembangkan produk dan jasa. 
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15. Jenis-Jenis Outsourcing  
 
Apakah homeshoring? Homeshoring adalah peralihan tugas dalam industri jasa dari kantor 
ke karyawan yang berkantor di rumahnya masing-masing dengan fasilitas telpon dan internet 
yang memadai. Jika “rumah” juga berarti SOHO, pekerjaan yang bisa dilimpahkan melalui 
homeshoring tidak terbatas pada call center, pelayanan pelanggan (customer service), 
teknologi informasi, tetapi juga rancang-bangun dan arsitektur, akuntansi, perhitungan pajak 
dan analisis keuangan. 
 
Apakah offshore outsourcing? Offshore outsourcing adalah praktek mempekerjakan 
organisasi lain untuk menjalankan beberapa atau semua fungsi bisnis di negara lain di mana 
produk atau jasa akan dijual dan dikonsumsi. Beberapa negara yang menyediakan jasa 
semacam itu adalah India (programming dan IT), Bangladesh (programming dan IT), Russia 
(programming dan R&D), Pakistan (programming, customer support, call center), Bulgaria 
(programming dan R&D), Ukraina (programming dan design), Belarus (pengembangan 
software, design, rekayasa), Rumania (programming dan IT), Filipina (data entry dan 
customer support), Mesir (customer support dan programming), Cina (programming), 
Amerika Latin (solution providers), dan Malaysia (call center dan R&D). 
 
Apakah subcontracting? Subcontracting adalah transaksi antara dua mitra bisnis, yaitu 
antara kontraktor (pembeli) dengan sub-kontraktor (pemasok). Subyek transaksi adalah 
proses produksi atau komponen yang dipasok subkontraktor menurut spesifikasi yang 
dipersyaratkan oleh kontraktor. Subcontracting dalam industri mobil sudah lama 
dipraktekkan di Jepang, dengan hirarki yang tinggi ke bawah sampai sub-sub-subcontractor. 
Di India, di mana terdapat populasi besar industri kecil dan menengah (IKM), perusahaan 
negara mulai melakukan subcontracting dalam industri mobil dalam tahun 1983. Di Eropa, 
perluasan subcontracting juga merupakan dampak dari berkembang pesatnya semangat 
kewirausahaan, yang memotivasi mantan karyawan perusahaan-perusahaan besar untuk 
membuka bisnis-bisnis baru sebagai subcontractor. Di negara-negara berkembang, 
subcontracting juga banyak diterapkan di sektor pertanian. 
 
 
16. Kemitraan Komersial  
 
Apakah kemitraan bapak angkat? Kemitraan bapak angkat adalah hubungan non-bisnis 
antara perusahaan besar (bapak angkat) dengan satu atau lebih usaha kecil (anak angkat). 
Hubungan itu lebih merupakan tanggungjawab sosial perusahaan besar daripada kegiatan 
yang berorientasi pada laba. Bapak angkat memberikan bantuan keuangan (hibah, pinjaman 
lunak) dan bantuan teknis (pelatihan, konsultasi dan fasilitasi) untuk mengembangkan usaha 
kecil. 
 
Apakah kemitraan off-line? Hubungan off-line adalah hubungan kemitraan bapak angkat 
antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil dengan bidang usaha yang jauh berbeda, 
sehingga produk dari satu pihak tidak bisa merupakan masukan bagi pihak yang lain. 
Hubungannya bersifat sangat sosial kalau bukan murni sosial. Contohnya perusahaan 
pengerjaan baja yang besar membina usaha-usaha kecil kerajinan dan perusahaan 
telekomunikasi yang besar mengasuh perajin batu aji. 
 
Apakah kemitraan on-line? Kemitraan on-line adalah kemitraan bapak angkat antara 
perusahaan besar dengan usaha kecil pada lini bisnis yang sama, sehingga produk satu usaha 
kecil bisa menjadi masukan bagi perusahaan besar atau sebaliknya, produk perusahaan besar 
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merupakan kebutuhan usaha kecil. Hubungannya lebih bersifat komersial dibandingkan 
dengan hubungan off-line. Contohnya produsen pakan ternak memasok pakan dan menyerap 
hasil produksi petambak udang dan peternak unggas. Banyak perusahaan inti rakyat (PIR) 
kelapa sawit juga merupakan contoh hubungan on-line antara perusahaan inti (pabrik 
pengolah minyak kelapa sawit) dengan petani plasma kelapa sawit. 
 
Di sektor pertanian, contoh hubungan subcontracting adalah antara pabrik gula dengan petani 
tebu, dan antara pabrik garam dengan petambak garam. Hubungan ini tidak dianggap sebagai 
kemitraan Bapak Angkat karena berdasarkan pada kontrak yang formal dan mengikat, dan 
jika diperlukan bantuan teknis dan bantuan keuangan, bantuan itu diberikan oleh kontraktor 
secara komersial. 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-2.2-TN3 
Unit Pembelajaran 2.2 

Memahami Konsep Pasar Yang Relevan Minggu 6 

Tujuan: Latihan untuk memahami konsep-konsep pasar yang relevan agar 
mahasiswa lebih siap untuk melakukan studi pasar dan perencanaan pasar 

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Dalam sesi-sesi sebelumnya, mahasiswa mempelajari 
beberapa konsep pasar yang relevan terutama melalui 
latihan dan tugas kelompok.  
Tayangkan transparan EN-2.2-TR4 yang menunjukkan 
16 konsep pasar yang relevan: 
1. Produk (produk, manfaat pokok, perbedaan antara 

produk dengan komoditi, pembedaan produk) 
2. Perbedaan antara barang dan jasa  
3. Pasar (pasok, permintaan, harga pasar)  
4. Jenis-jenis pasar 
5. Pasar konsumen dan pasar organisasi (pasar 

industri, pasar perantara, pasar lembaga) 
6. Pelanggan dan pasar sasaran (segmen pasar, 

ceruk pasar) 
7. Pemasok 
8. Perantara pemasaran 
9. Persaingan (pesaing) 
10. Persaingan pasar (persaingan sempurna, monopoli, 

persaingan monopoli) 
11. Bersaing di pasar  
12. Pasar antar industri  
13. Rantai pasar  
14. Outsourcing  
15. Jenis-jenis outsourcing (homeshoring, offshore 

outsourcing, subcontracting) 
16. Kemitraan komersial (kemitraan Bapak-Angkat, 

kemitraan off-line dan on-line) 
Tanya mahasiswa konsep atau konsep-konsep mana 
yang kurang mereka kenal, kurang mereka pahami atau 
belum pernah mereka dengan sebelumnya. 
Berikan penjelasan singkat hanya tentang konsep-
konsep yang terkait dengan pasar industri, seperti rantai 
pasar, outsourcing, subcontracting dan kemitraan 
komersial. Beritahukan bahwa mereka bisa memperoleh 
penjelasannya dari handout EN-2.2-HO3. 

15’ Kuliah EN-2.2-
TR4 
Papan tulis 
atau 
flipchart 

Bagi kelas menjadi beberapa kelompok. 
Pilih beberapa produk, seperti perawatan gedung, 
pertamanan, TV kabel, lampu darurat, paket perjalanan 
keagamaan, kursus montir, rekrutmen tenaga kerja, 
kursus bahasa Mandarin, perawatan tubuh, makanan 
organik, peralatan bertenaga matahari, dsbnya, terutama 
produk-produk yang juga dibeli oleh organisasi (industri). 
Tulis produk-produk yang dipilih pada papan tulis atau 
flipchart. 

45’ Latihan 
kelompok 

EN-2.2-
AG2 
EN-2.2-
HO3 
Papan tulis 
Flipchart 
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Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Tugas setiap kelompok adalah membahas satu produk. 
Masing-masing kelompok harus menjawab pertanyaan-
pertanyaan berikut ini: 
(1) Apakah ini produk atau komoditi? Jelaskan dari segi 

tingkat standarisasi/pembedaan/produk. Apakah 
manfaat pokok produk ini bagi konsumen? Apakah ini 
barang, jasa atau kombinasi keduanya? Jelaskan dari 
segi ciri-cirinya yang berbeda. Minta mahasiswa 
mengacu pada butir-butir 1 dan 2 pada EN-2.2-HO3. 

(2) Jika Anda akan menjual produk ini, di mana 
pasarnya? Apakah pasar itu mapan di satu tempat? 
Apakah pasar ini pasar konsumen atau pasar 
organisasi/industri? Siapa pelanggannya? Seberapa 
jauh segmentasi pasar diperlukan? Apa pasar 
sasarannya? Apakah ini ceruk pasar? Minta 
mahasiswa mengacu pada butir-butir 3 sampai 6 
pada EN-2.2-HO3. 

(3) Apakah Anda ingin memasarkan produk ini langsung 
kepada konsumen? Atau, jika Anda akan 
menggunakan perantara, perantara-perantara apa 
yang sebaiknya Anda pakai? Apakah manfaat dari 
penggunaan perantara-perantara itu? Minta 
mahasiswa mengacu pada butir-butir 7 dan 8 of EN-
2.2-HO3. 

(4) Bagaimana persaingan pasar untuk produk ini? Siapa 
pesaingnya? Bagaimana tingakt persaingannya: 
langsung, persaingan substitusi atau persaingan 
anggaran? Alat persaingan apa yang umumnya 
dipakai: mutu, harga, promosi, distribusi? Minta 
mahasiswa mengacu pada butir-butir 8 sampai 11 of 
EN-2.2-HO3. 

(5) Apakah produk ini biasa (atau memiliki potensi) dibeli 
oleh pelanggan organisasi (kantor, sekolah, 
perusahaan, pabrik)? Kontrak kerjasama apakah 
yang berpotensi dipakai untuk pembeliannya, 
outsourcing, subcontracting, kemitraan komersial? 
Minta mahasiswa mengacu pada butir-butir 12 
sampai 16 of EN-2.2-HO3. 

Masing-masing kelompok menyiapkan laporan pada 
flipchart. 

   

Minta semua kelompok untuk mempresentasikan hasil 
kerjanya. Lakukan diskusi terbuka dan/atau kuliah 
interaktif. 

30’ Presentasi 
kelompok 
Kuliah 
Diskusi 
terbuka 

EN-2.2-
HO3 
Flipchart 
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Kode 
EN-2.2-TR4 Memahami pasar 

Topik 2.2.1-4 
Transparan 4/4 Konsep-Konsep Pasar Yang Relevan 

Minggu 6 

 
 

1. Produk (produk, manfaat pokok, perbedaan antara 
produk dengan komoditi, pembedaan produk) 

2. Perbedaan antara barang dan jasa  
3. Pasar (pasok, permintaan, harga pasar)  
4. Jenis-jenis pasar 
5. Pasar konsumen dan pasar organisasi (pasar 

industri, pasar perantara, pasar lembaga) 
6. Pelanggan dan pasar sasaran (segmen pasar, ceruk 

pasar) 
7. Pemasok 
8. Perantara pemasaran 
9. Persaingan (pesaing) 
10. Persaingan pasar (persaingan sempurna, monopoli, 

persaingan monopoli) 
11. Bersaing di pasar  
12. Pasar antar industri  
13. Rantai pasar  
14. Outsourcing  
15. Jenis-jenis outsourcing (homeshoring, offshore 

outsourcing, subcontracting) 
16. Kemitraan komersial (kemitraan Bapak-Angkat, 

kemitraan off-line dan on-line) 
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Unit Pembelajaran  
LU 2.3 

 
Penelitian Pasar dan 
Rencana Pemasaran 

 
 
 
 
 
 
 
 

Daftar Bahan Ajar 
 
EN-2.3-LP Rencana pelajaran halaman 73 
EN-2.3-TN1 Catatan dosen 1/3 halaman 74, 75, 76 
EN-2.3-HO1 Handout 1/7 halaman 77 
EN-2.3-HO2 Handout 2/7 halaman 78 
EN-2.3-HO3 Handout 3/7 halaman 79, 80, 81 
EN-2.3-TN2 Catatan dosen 2/3 halaman 82 
EN-2.3-HO4 Handout 4/7 halaman 83, 84, 85, 86 
EN-2.3-HO5 Handout 5/7 halaman 87 
EN-2.3-TR1 Transparan 1/1 halaman 88 
EN-2.3-TN3 Catatan dosen 3/3 halaman 89, 90, 91 
EN-2.3-HO6 Handout 6/7 halaman 92 
EN-2.3-HO7 Handout 7/7 halaman 93 
EN-2.3-AG1 Tugas kelompok 1/2 halaman 94, 95, 96 
EN-2.3-AG2 Tugas kelompok 2/2 halaman 97 
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Rencana Pelajaran 
Durasi 
20 jam Kode 

EN-2.3-LP 

Unit Pembelajaran 

Penelitian Pasar dan Rencana Pemasaran Minggu 7-11 
Kompetensi 

Utama Keterampilan melakukan penelitian pasar dan membuat rencana pemasaran. 

Tujuan Unit 
Pembelajaran Mahasiswa mampu: (i) mengukur permintaan pasar untuk ide produk mereka 

dan (ii) menyusun rencana pemasaran 

T2.3.1. Bagaimana saya bisa mengukur pasar saya, dan apa yang perlu 
dilakukan untuk itu? ( Analisis SWOT) 

T2.3.2. Apakah bauran pemasaran (4-P) dan strategi pemasaran? 

T2.3.3. Apakah rencana pemasaran dan bagaimana menyusunnya (untuk ide 
produk spesifik yang terpilih)? 

Topik 

T2.3.4. Apakah rencana penjualan dan bagaimana menyusunnya (untuk ide 
produk spesifik yang terpilih)?  

Kegiatan Uraian Kegiatan Secara 
Urut 

Metode Bahan Waktu 
(jam) 

Minggu 7  Di Kelas 

a1.1.10.  Analisis SWOT  EN-2.3-TN1 4 jam 00’

Minggu 8  Di Kelas 

a1.1.11.  Rencana Pemasaran Diskusi terbuka EN-2.3-TN2 2 jam 00’

a1.1.12.  Rencana penjualan Latihan EN-2.3-TN3 1 jam 00’

a1.1.13.  Persiapan kunjungan lapangan  EN-2.3-AG2 1 jam 00’
Minggu 9  Di Luar Kelas 

Kelompok 1 (separuh kelas) 
a1.1.14.  The Business Game, Module2 Permainan peran The Game 240’

Kelompok 2 (separuh kelas lainnya) 
a1.1.15.  Kunjungan lapangan Studi kasus EN-2.3-AG2 240’

Minggu 10  Di Luar Kelas 
Kelompok 1 

a1.1.16.  Kunjungan lapangan Studi kasus EN-2.3-AG2 240’

Kelompok 2 
a1.1.17.  Business Game, Module 2 Permainan peran The Game 240’

Minggu 11 Di Kelas atau Di Luar Kelas 

a1.1.18.  Presentasi hasil kunjungan 
lapangan Presentasi EN-2.3-AG2 3 jam 00’

a1.1.19.  Ikhtisar dan kesimpulan Diskusi terbuka  1 jam 00’

Jumlah waktu 20 jam

Catatan khusus: 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-2.3-TN1 
Unit Pembelajaran 2.3 

Memperkenalkan Analisis SWOT 
Minggu 7 

Tujuan: Membantu mahasiswa:  
- melakukan analisis SWOT untuk ide bisnis terpilih (dalam kelompok) 
- menentukan jenis produk/jasa untuk diproduksi/dijual dalam latihan  

 
”Analisis SWOT” (= kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman) merupakan alat 

sederhana tapi sangat ampuh yang memungkinkan mahasiswa melakukan pembandingan 
atas tiga proyek yang masih tersisa setelah proses micro screening; kadang-kadang, hanya 
tersisa satu ide proyek yang baik untuk dicek silang dengan menggunakan analisis SWOT. 
Kerangka SWOT mengambil bentuk jendela tradisional dengan empat bagian (kuadran). 
Dua dari empat kuadran yang terletak di atas mewakili kekuatan dan kelemahan, sebagian 
mengacu pada PEC dan sebagian lagi pada alat-alat pengujian diri sendiri yang 
dipraktekkan dalam modul ”kompetensi kewirausahaan”.  
Dua kuadran sebelah bawah mewakili peluang dan ancaman atas dasar sub-modul 
”lingkungan” serta persepsi dan penilaian mahasiswa atas faktor-faktor yang mempengaruhi 
proyek-proyek mereka yang sudah diidentifikasi. Tentu saja, analisis tidak bisa bebas dari 
subjektivitas sehingga presentasi hasil latihan kelompok dan latihan individu sangat penting 
artinya untuk menjaga obyektivitas dan kedalaman intelektual analisis SWOT individu. 

 

Langkah Time Metode Bahan 

Buka sesi ini dengan mengingatkan latihan 
sebelumnya (kunjungan lapangan dan presentasi) 
mengenai penelitian pasar.  Apakah pelajaran-
pelajaran pokok yang diperoleh? 

30’ Diskusi 
terbuka 

Flipchart 

Perkenalkan analisis SWOT (lihat catatan dosen). 
Mungkin lebih efektif menjelaskan kerangka 
analisis SWOT dengan bantuan contoh yang 
sederhana (misalnya melakukan bersama 
mahasiswa analisis SWOT singkat untuk politeknik 
Anda) daripada membagikan handout mengenai 
SWOT dengan uraian terinci untuk masing-masing 
kuadran, dsbnya.  

30’ Kuliah 

Diskusi 
terbuka 

Catatan 
dosen 

EN-2.3-HO1 

EN-2.3-HO2 

EN-2.3-HO3 

Penerapan kerangka analisis SWOT untuk proyek 
kelompok yang telah diidentifikasi.  Jelaskan bahwa 
masing-masing kelompok akan mengidentifikasi 
kekuatan dan kelemahan bersama mereka. 

Sediakan cukup waktu dengan masing-masing 
kelompok untuk memberikan bimbingan 
secukupnya. 

Kuadran ”kelemahan” and ”ancaman” biasanya 
kurang diperhatikan; ingatkan mahasiswa hal ini. 

60’   

Presentasi kelompok : mnta masing-masing 
kelompok untuk mempresentasikan hasil analisis 
SWOT mereka dan pimpin suatu diskusi 

60’ Presentasi 

Diskusi 
terbuka 

 

Pilihan terakhir ide bisnis. 60’   
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Jika peluang/ide untuk bisnis-mini sudah teruji 
dalam sesi ini, kelompok siap menghadapi sesi 
berikutnya dan dapat mulai merencanakan 
implementasi bisnis-mini mereka.  

Jika mereka menemukan bahwa ide mereka tidak 
layak, kelompok harus mengidentifikasi peluang/ide 
lain pada minggu berikutnya. Mereka harus 
menggunakan peralatan yang sama (micro-
screening dan SWOT) untuk mencek kelayakan ide 
yang baru. Dalam hal demikian, masing-masing 
kelompok harus memiliki ide yang jelas tentang apa 
yang ingin mereka lakukan sebagai bisnis-mini 
pada awal sesi berikutnya. Jika ada kelompok yang 
mempunyai masalah dalam mengambil keputusan, 
dosen harus siap membantu mereka.  

 
 
Catatan dosen 

 
 
Latar belakang: 
 
Di samping mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi peluang, 
mahasiswa perlu pelatihan/pengalaman dalam menerapkan peralatan yang bisa 
membantu mereka melakukan seleksi terhadap peluang/ide yang paling 
menjanjikan. Selanjutnya mereka harus belajar mengumpulkan informasi yang 
dibutuhkan untuk melakukan verifikasi apakah ide mereka itu benar-benar bagus, 
dan untuk langkah berikutnya: perencanaan. 
 
PENTING: 
Setelah latihan penelitian pasar dalam LU 2.2, mahasiswa tentunya sudah 
mengetahui apakah ide bisnis yang telah mereka pilih merupakan ide yang baik atau 
tidak.  Analisis SWOT akan membantu mereka melakukan pemeriksaan terakhir 
mengenai kelayakan ide bisnis mereka itu.  Jika mereka mendapatkan bahwa ide itu 
BUKAN ide yang baik, mereka harus segera menemukan ide lain dan menempuh 
seluruh proses pemeriksaan itu lagi sebelum memulai penyusunan rencana bisnis. 
 
Catatan khusus: 
Cek dalam sesi ini, dan juga dalam sesi berikutnya, bagaimana kerjasama dalam 
masing-masing kelompok. Apakah terjadi perimbangan yang baik di masing-masing 
kelompok? Apakah semua anggota pada masing-masing kelompok berpartisipasi 
secara aktif? Ingatkan mereka, bahwa kemampuan mereka bekerjasama merupakan 
faktor terpenting yang menentukan apakah mereka akan berhasil atau tidak, dan hal 
ini akan merupakan bagian dari kriteria penilaian mereka pada akhir semester. 
Mungkin merupakan saat yang tepat untuk mengingatkan mereka bahwa 
kemampuan bekerjasama dalam tim merupakan kompetensi yang sangat 
menentukan karir mereka di masa mendatang. 
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ANALISIS SWOT 
 
”Analisis SWOT” (= kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman) merupakan latihan 
terakhir dalam sesi “proyek” dan dengan latihan ini mahasiswa dianggap sudah 
mengidentifikasi proyek MEREKA. Analisis ini cukup sederhana tapi merupakan alat 
yang sangat ampuh dan memungkinkan mahasiswa melakukan analisis ide bisnis-
mini mereka. 

Kerangka SWOT mengambil bentuk jendela tradisional dengan empat bagian 
(kuadran). Dua dari empat kuadran yang terletak di atas mewakili kekuatan dan 
kelemahan, sebagian mengacu pada PEC dan sebagian lagi pada alat-alat 
pengujian diri sendiri yang dipraktekkan dalam modul ”kompetensi kewirausahaan”. 
Dua kuadran sebelah bawah mewakili peluang dan ancaman atas dasar sub-modul 
”lingkungan” serta persepsi dan penilaian mahasiswa atas faktor-faktor yang 
mempengaruhi proyek-proyek mereka yang sudah diidentifikasi. Tentu saja, analisis 
tidak bisa bebas dari subjektivitas sehingga presentasi hasil latihan kelompok dan 
latihan individu sangat penting artinya untuk menjaga obyektivitas dan kedalaman 
intelektual analisis SWOT individu. 
 

Tujuan pokok yang 
harus dicapai oleh 
mahasiswa 
 

Mahasiswa 
- menganalisis ide-ide proyek yang dianggap layak 

setelah proses micro screening dengan menggunakan 
parameter-parameter SWOT 

- menentukan proyek-proyek yang harus direncanakan 
pada langkah berikutnya 

 Mahasiswa 
- mampau menerapkan bentuk analisis ini untuk 

perluasan proyek atau diversifikasi dalam kehidupan 
kewirausahaan mereka di kemudian hari 

 

Seperti halnya latihan sebelumnya, sebaiknya menyiapkan tabel kosong analisis 
SWOT (empat kuadran) sehingga tidak ada waktu terbuang pada awal sesi. 

Jangan ragu-ragu menanyakan arti serta penempatan ide-ide yang meragukan 
selama presentasi kelompok dan presentasi individu karena sesi ini merupakan 
peluang terakhir bagi mahasiswa untuk mengubah ide proyek mereka. 

Umumnya mahasiswa kurang mengidentifikasi faktor-faktor negatif (kelemahan, 
ancaman) dibandingkan dengan faktor-faktor positifnya. Hal ini bisa mengancam 
obyektivitas keputusan akhir atas ide proyek yang seolah-olah paling layak. 
 
Selama kerja kelompok analisis SWOT, mungkin beberapa mahasiswa tidak merasa 
cukup yakin untuk melakukan analisis SWOT. Kunjungi mereka secara teratur untuk 
memberikan bimbingan individu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai. Karena 
handout ”Komponen-Komponen Analisis SWOT” sudah dibagikan dalam sesi ini, 
minta mahasiswa untuk membacanya dan bila perlu berikan contoh-contoh 
tambahan untuk kasus spesifik mereka. 
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Handout 

Kode 
EN-2.3-HO1 

Unit Pembelajaran 2.3 

Kerangka Analisis SWOT HO 1 

 
 
 

  Faktor-faktor positif    Faktor-faktor negatif 
 
 
 
 

          untuk dimaksimumkan     untuk dihilangkan 

               KEKUATAN         KELEMAHAN 

 
 

Sebutkan kekuatan dan kelemahan yang berkaitan dengan ide proyek spesifik Anda 
 

dalam kendali wirausahawan, seperti: 
 

faktor-faktor teknis, keuangan, promosi, jaringan, pengetahuan, kompetensi, dsbnya. 
 
 
 
                     
 
 
 

Sebutkan peluang dan ancaman di luar kendali  
 

wirausahawan yang terkait dengan ide proyek spesifik Anda seperti: 
 

faktor sosiologi, politik, demografi, ekonomi, perdagangan, dsbnya. 
 
 
 

 PELUANG              ANCAMAN 
untuk dimanfaatkan         untuk dihindari 
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Handout 

Kode 
EN-2.3-HO2 

Unit Pembelajaran 2.3 

Analisis SWOT Individu HO 2 

 
 

  Faktor-faktor positif     Faktor-faktor negatif 
 

Dapat dikendalikan wirausahawan 
 

to be capitalised        untuk dihilangkan 

KEKUATAN                                        KELEMAHAN 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PELUANG                  ANCAMAN 
Untuk dimanfaatkan             untuk dihindari 

Di luar kendali wirausahawan 
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Handout 

Kode 
EN-2.3-HO3 

Unit Pembelajaran  2.3 

Komponen-Komponen Analisis SWOT HO 3 

 
Kekuatan 
Kekuatan berada di dalam kendali wirausahawan dan terjadi sekarang!  

Kekuatan harus dimanfaatkan dan dimaksimumkan untuk mengimbangi kelemahan. 

 Keahlian teknis     peningkatan produk 

 Jaringan pelanggan yang baik   kemasan 

 Pengalaman manajerial    keunggulan teknologi 

 Sistem distribusi     ciri-ciri produk (manfaat, keawetan) 

 Harga yang relatif murah 

 

Kelemahan 
Kelemahan berada di dalam kendali wirausahawan; terjadinya sekarang.  

Meliputi "kekurangan...", "sesuatu yang hilang...", atau titik-titik lemah. Sejauh mungkin, 
kelemahan harus dihilangkan! 

 Tidak bisa menguasai bahan baku   kurang pengalaman promosi 

 Daur hidup produk (product life) terbatas  ketinggalan teknologi  

 Rancangan produk kurang baik    manager/pemilik kurang  
         berpengalaman 

 Upaya penjualan lemah     tidak punya modal kerja 

 Harga yang relatif tinggi     kurang persediaan pada puncak 
         penjualan (peak sales) 

 Pemilik tidak memiliki keahlian teknis  
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Peluang 

Peluang adalah faktor-faktor posistif atau menguntungkan dalam lingkungan yang harus 
dimanfaatkan oleh wirausahawan atau faktor-faktor yang membuat ide bisnisnya menjadi 
layak. Namun demikian, sebagian besar faktor-faktor itu berada di luar kendali 
wirausahawan. Peluang berbeda dengan kekuatan dalam pengertian bahwa kekuatan adalah 
faktor internal bisnis yang positif. 

 pesaing yang sedikit dan lemah    tidak ada produk sejenis di pasar 

 peningkatan pendapatan di pasar sasaran  kelangkaan produk di pasar lokal 

 peningkatan permintaan     kebijakan pemerintah yang 
          menguntungkan 

 produk sejenis menguntungkan    program pemerintah yang 
         menguntungkan 

 bantuan teknis tersedia     sukubunga pinjaman rendah  

 akses pada bahan baku murah    peluang pelatihan yang memadai 

 

Ancaman 
Ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang negatif atau merugikan dan biasanya berada di 
luar kendali wirausahawan. Jika tidak dihilangkan atau diatasi, faktor-faktor itu berdampak 
negatif pada bisnis.  

Ancaman berbeda dengan kelemahan karena ancaman berda di luar kendali wirausahawan. 
Keduanya berdampak negatif pada bisnis. Maksud menganalisis ancaman adalah untuk 
menemukan cara-cara untuk membatasinya, yaitu mencoba menghindarinya atau 
mengurangi dampak negatifnya dengan melakukan tindakan-tindakan pengimbang. 

 peningkatan biaya bahan baku   terlalu banyak persaingan 

 birokrasi pemerintah    serikat buruh yang kurang sabar 

 kelangkaan bahan baku    pembajakan tenaga-tenaga terampil 

 bencana alam     daya yang tidak mencukupi 

 benalu dan korupsi    prasarana yang kurang baik 

 peraturan pemerintah yang   penyelundupan 
      berubah-ubah
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Ruang-lingkup 

Umumnya Anda harus mencakup aspek-aspek berikut ini ketika melakukan analisis 
SWOT untuk ide proyek Anda: 
 

 Aspek Keuangan    Sumberdaya Fisik 
 Modal pemilik     Bangunan 
 Aliran kas      Pabrik & mesin 
 Akses pada sumberdaya    Teknologi/fasilitas incubator 

  tambahan 
 Kebutuhan investasi    Lokasi 
 Kemampulabaan (profitability)   Fasilitas transportasi 
 Risiko      Prasarana & sarana umum 

        Sentra/kawasan industri 
 

 Manajemen, Kemampuan  
 Supervisi dan Operasi   Pasar 

 Kompetensi manajemen    Profil pasar sasaran 
 Usia/pengalaman      Strategi pemasaran pesaing 
 Ketersediaan ketampilan    Pangsa pasar 
 Pengetahuan teknologi    Mutu/fitur produk 
 Kontak/jaringan manajemen   Pasar yang berkembang/menyusut/ 

         stagnasi 
 Kewiraniagaan pemilik/staf   Ceruk pasar untuk produk baru atau 

         produk yang sudah ada 
 Manajemen personalia    Situasi pasok/permintaan (masa 

        lampau, sekarang, masa mendatang) 
 

 Manajemen Informasi   Pasok Bahan Baku 
 Apakah informasi yang dibutuh-   Apakah sumbernya memadai dalam hal  

 kan tersedia?     jumlah, mutu & harga? 
 Apakah tersedia pada saat   Apakah akan ada bahan baku baru  

 pengambilan keputusan     yang akan berguna bagi perusahaan? 
 dan tindakan korektif? 
        Apakah bahan baku baru itu akan terus  
        tersedia? 
 

 Lingkungan Sosial    Proses Produksi 
 Bagaimana penyesuaian bisnis   Apakah produk akan diproduksi secara 

 kecil dengan pasar?     massal? 

 Apakah masyarakat menerima    Apakah produksinya padat-karya? 
 produk itu? 

 Apakah ada kecurigaan, kecintaan  Apakah proses produksinya job order  
 atau kebencian pada produk?   atau continuous operation? 

        Apakah proses produksi berdasarkan   
        teknologi proses atau teknologi produk? 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-2.3-TN2 
Unit Pembelajaran 2.3 
Rencana Pemasaran 

Minggu 8 

Tujuan: Membantu mahasiswa:  
- Mengetahui arti penting rencana pemasaran dalam menyusun 

rencana bisnis; 
- Memahami komponen-komponen rencana pemasaran; 
- Mengembangkan pengetahuan tentang bagaimana menyusun 

rencana pemasaran. 
 
Rencana pemasaran adalah bagian pertama rencana bisnis yang terpadu. Latihan 
ini, berjudul penyusunan rencana pemasaran, bertujuan memperkenalkan format 
rencana pemasaran yang terinci. Latihan juga berfungsi sebagai pendahuluan untuk 
tiga sesi berikutnya yang terkait satu sama lain seperti teknik wawancara dan kerja 
lapangan, presentasi rencana pemasaran dan ulasan rencana pemasaran. 

Sesi ini disajikan dengan suatu diskusi di mana dosen memperkenalkan format 
rencana pemasaran, isi pokoknya dan kemudian mahasiswa menanyakan hal-hal 
yang kurang jelas mengenai rencana pemasaran. Pelajaran yang diperoleh dari 
permainan Mini Market dapat dipakai sebagai acuan atau sebagai contoh untuk 
menjelaskan format rencana pemasaran. 

Banyak mahasiswa akan memahami bahwa meskipun mereka telah memilih suatu 
ide bisnis, mereka memerlukan suatu pendekatan yang sistematis untuk menilai 
apakah produknya bisa dipasarkan (marketability), dan bahwa kelayakan bisnis 
secara keseluruhan (viability) bergantung kepada aspek-aspek pemasaran dari ide 
bisnis yang dipilih. 

Langkah Waktu Metode Bahan 

Perkenalan konsep dan presentasi format 
rencana pemasaran: 
- Minta mahasiswa mengambil rencana bisnis 

mereka dan membaca bagian yang menyangkut 
rencana pemasaran 

- Juga bagikan HANDOUT 4 dan HANDOUT 5  

30’ Kuliah Rencana 
bisnis 

EN-2.3-HO4 

EN-2.3-HO5 

- buat 4 kelompok: masing-masing kelompok 
harus mempresentasikan satu dari 4 “P” 
Pemasaran – Produk, Harga, Tempat 
penyerahan, Promosi.   
o Apakah definisinya? 
o Mengapa penting mendefinisikan semua “P” 

ini dalam rencana bisnis? 
o Bagaimana merencanakannya? 

60’ Latihan 
kelompok 

EN-2.3-TR1 

Flip chart 

Pimpin suatu diskusi intensif mengenai masalah 
bauran pemasaran (marketing mix).  Lengkapi 
dengan beberapa handout spesifik mengenai bauran 
pemasaran atau 4P pemasaran. 

30’ Diskusi 
terbuka 
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Handout 

Kode 
EN-2.3-HO4 

Unit Pembelajaran 2.3 

Informasi pasar HO 4 

 

1) Apakah pasar? 
Pasar untuk sebuah bisnis adalah semua orang yang berada di wilayah georgrafis tertentu yang 
membutuhkan barang atau jasa dan bersedia dan mampu membelinya. Setiap bisnis menjual sejenis 
barang atau jasa kepada masyarakat. Pelanggan potensial dapat digambarkan sebagai: 

a) Orang yang membutuhkan dan menginginkan barang atau jasa. 

b) Orang yang mampu membeli barang atau jasa itu. 

c) Orang yang mau membeli the barang atau jasa itu. 

Persaingan harus dipertimbangkan. Jika pesaing melayani pasar yang sama, harus ditentukan apakah 
pasar itu cukup besar untuk menampung bisnis lain. Harus juga ditentukan seberapa jauh barang atau 
jasa yang akan dijual berbeda dengan barang atau jasa pesaing. 

2) Apakah yang perlu diketahui wirausahawan mengenai pelanggan 
potensial? 

a) Ketahui siapa mereka: Pasar dapat disegmentasikan menjadi beberapa kelompok pembeli yang 
jelas perbedaannya atau mengelompokkannya atas dasar ciri-ciri seperti usia, jenis kelamin, status 
perkawinan dan keluarga, pekerjaan, pendapatan serta trend ciri-ciri itu. 

b) Ketahui apa yang diinginkan pelanggan: Dengan segmentasi pasar ke dalam kelompok-
kelompok, akan lebih mudah bagi wirausahawan untuk menentukan produk tau jasa apa yang 
dibutuhkan dan diinginkan masing-masing kelompok. 

c) Ketahui di mana pelanggan membeli: Wirausahawan perlu mencari di mana pelanggan di pasar 
mereka memebli saat ini, dan faktor-faktor apa yang bisa membuat mereka berpindal dan 
membeli dari bisnis yang baru. 

d) Ketahui kapan pelanggan membeli: Dengan mengetahui kapan pelanggan membeli (tiap hari, 
tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, musiman), wirausahawan bisa menentukan beberapa hal 
seperti jam buka, kapan memasang iklan dan jumlah barang dagangan yang disediakan pada 
waktu-waktu tertentu sepanjang tahun. 

e) Ketahui bagaimana pelanggan membeli: Dengan mengetahui bagaimana pelanggan membayar 
barang dan jasa wirausahawan bisa merumuskan kebijakan kredit dan kebijakan harga untuk 
bisnisnya. 

3) Di mana informasi pelanggan dapat diperoleh? 
Informasi pelanggan dapat diperoleh dari asosiasi dagang (publikasi), kamar dagang, kantor-kantor 
pemerintah (Dinas Perdagangan Pemerintah Daerah), koran dan majalah, dan penelitian individu 
dengan melakukan survei pasar dalam masyarakat. 

4) Apakah konsep pemasaran? 
Persyaratan terpenting pemilik bisnis kecil adalah memahami dan mengembangkan program 
pemasaran untuk barang dan jasanya. Program pemasaran moderen dibangun atas dasar “konsep 
pemasaran” dan kinerja pemasaran, yang mengarahkan pemilik untuk memusatkan segala upayanya 
untuk mengidentifikasi, memuaskan dan memenuhi kebutuhan pelanggan, semuanya secara 
menguntungkan. Pemasaran harus dilandasi dengan kenyataan bahwa: (a) semua kebijakan dan 
kegiatan bisnis harus ditujukan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan, dan (b) volume penjualan 
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yang menguntungkan merupakan sasaran perusahaan yang lebih baik daripada volume penjualan 
mamsimum. 

Dalam menerapkan konsep pemasaran, bisnis kecil harus: 

a) Menentukan kebutuhan pelanggan mereka (penelitian pasar); 

b) Menganalisis keunggulan bersaing mereka (strategi pemasaran); 

c) Memilih pasar spesifik untuk dilayani (target marketing); dan 

d) Menentukan bagaimana memuaskan kebutuhan-kebutuhan itu (bauran pemasaran). 

5) Apakah penelitian pasar? 
Suatu program penelitian pasar yang kecil, atas dasar daftar pertanyaan (questionnaire) yang diberikan 
kepada pelanggan sekarang dan/atau pelanggan prospektif, dapat mengungkapkan masalah-masalah 
dan daerah-daerah ketidakpuasan yang dapat diatasi dengan mudah, atau produk-produk atau jasa-jasa 
baru yang bisa sukses dijual. 

Penelitian pasar harus juga mengidentifikasi trend yang dapat mempengaruhi penjualan dan tingkat 
keuntungan. Pergeseran penduduk, perkembangan hukum dan situasi ekonomi lokal harus dimonitor 
untuk memungkinkan identifikasi dini permasalahan dan peluang-peluang.   

Kegiatan pesaing juga harus dimonitor; pesaing bisa datang atau meninggalkan pasar. Sebagai contoh, 
amat besar gunanya mengetahui strategi pesaing Anda (yaitu bagaimana mereka bersaing?). 

6) Apakah strategi pemasaran? 
Strategi pemasaran meliputi identifikasi kelompok pelanggan (target pasar) yang bisa dilayani usaha 
kecil dengan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing besarnya, dan menyesuaikan 
penawaran produknya, harganya, distribusinya, upaya promosi dan pelayanannya pada segmen pasar 
itu (mengelola bauran pemasaran). Idealnya strategi pemasaran harus diarahkan kepada kebutuhan 
pelanggan yang sekarang tidak terpenuhi oleh pasar, dan yang memiliki volume dan kemampulabaan 
yang potensial. Bisnis kecil tidak bisa melayani semua orang, sehingga harus menganalisis pasarnya 
dan kemampuannya sendiri untuk berfokus pada target pasar tertentu. 

7) Apakah target marketing? 
Pemilik bisnis kecil memiliki sumberdaya yang terbatas untuk kegiatan pemasaran. Pemusatan upaya 
pemasaran mereka pada satu atau dua segmen pasar kunci merupakan dasar bagi target marketing. 

Cara-cara umum untuk melakukan segmentasi pasar adalah: 

a) Segmentasi geografis: melayani kebutuhan pelanggan di wilayah geografis tertentu (misalnya, 
sebuah toko di daerah pemukiman hanya mengirim ilan kepada orang-orang yang tinggal dalam 
radius 1½ kilometer dari toko itu). 

b) Segmentasi pelanggan: mengidentifikasi kelompok-kelompok orang yang cenderung membeli 
produk sebelum menarik pelanggan-pelanggan baru. 

8) Apakah bauran pemasaran? 
Bauran pemasaran dipakai untuk menggambarkan bagaimana pemilik bisnis menggabungkan keempat 
faktor berikut ini ke dalam suatu program pemasaran yang menyeluruh. 

a) Barang dan jasa: strategi produk yang efektif untuk bisnis kecil bisa meliputi konsentrasi pada 
lini produk yang sempit, mengembangkan barang atau jasa yang sangat spesifik, atau 
menawarkan paket barang-jasa dengan kandungan jasa yang luar biasa. 

b) Promosi: bidang keputusan pemasaran ini meliputi periklanan, kewiraniagaan (salesmanship) dan 
kegiatan promosi lainnya. Umumnya kewiraniagaan yang bermutu tinggi merupakan keharusan 
bagi bisnis kecil karena terbatasnya kemampuan untuk mengiklankan produknya. 
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c) Penyerahan/distribusi: produsen adan pedagang besar harus memutuskan bagaimana 
mendistribusikan produk mereka. Distribusi melalui distributor atau agen produsen yang sudah 
mapan umumnya lebih layak bagi produsen kecil.  Pengecer kecil harus mempertimbangkan biaya 
dan arus lalu-lintas sebagai dua faktor penting dalam meilih lokasi. Dengan kata lain, lokasi yang 
murah tapi sepi mengharuskan belanja periklanan yang lebih besar untuk meramaikan lalu lintas. 

d) Harga: menentukan tingkat harga dan/atau kebijakan harga (termasuk kebijakan kredit) 
merupakan faktor penting yang mempengaruhi jumlah pendapatan. Umumnya, harga lebih tinggi 
berarti volume yang lebih rendah dan sebaliknya; namun demikian, bisnis kecil dapat menjual 
dengan harga yang lebih tinggi karena pelayanan pribadi yang dapat diberikannya. 

Sifat produk/jasa juga penting untuk keputusan lokasi. Jika pembelian banyak dilakukan secara 
impulsif (misalnya soda atau permen), maka lalu lintas tinggi dan visibilitas amat menentukan. 
Namun lokasi kurang penting bila pelanggan mau pergi mencari produk/jasa yang ditawarkan 
(misalnya perlengkapan hotel). 

9) Bagaimana kinerja pemasaran dievaluasi? 
Setelah keputusan program pemasaran dibuat, pemilik bisnis perlu mengevaluasi keputusan-
keputusan mereka. Standar kinerja perlu ditetapkan untuk pembanding hasil pemasaran. Data rata-rata 
industri dan kinerja masa lampau bisa dijadikan dasar untuk membandingkan kinerja sekarang. 
Owners should evaluate their bisnis performance at least quarterly. 

Pertanyaan-pertanyaan kuncinya adalah: 

a) Apakah bisnis sudah berupaya keras untuk berorientasi kepada pelanggan? 
b) Apakah para karyawan memastikan bahwa semua kebutuhan pelanggan terpuaskan dan 

meninggalkan pelanggan dengan perasaan akan senang mengunjungi mereka lagi? 
c) Dapatkah pelanggan memperoleh apa yang mereka inginkan dengan harga yang kompetitif? 

10) Bagaimana menganalisis penerimaan konsumen atas barang atau jasa? 
Konsumen membeli produk atau jasa untuk mereka pakai sendiri, tetapi tidak membeli produk untuk 
tujuan memperoleh laba. Konsumen membeli untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka 
sendiri atau keluarga mereka. Bila mereka membeli barang atau jasa, mereka berbuat demikian karena 
mengharapkan manfaat yang diberikan barang atau jasa itu.  

Orang termotivasi membeli karena dua alasan pokok: 

• Alasan emosional: kebanggaan karena penampilan pribadi, prestasi sosial, ambisi, kebersihan, 
kesenangan, lebih banyak waktu senggang. 

• Alasan rasional: keawetan, ekonomis dalam pemakaian, ekonomis dalam pembelian, mudah 
dibawa, efisiensi operasi, dapat diandalkan penggunaannya. 

Para ahli psikologi mengemukakan bahwa perilaku pembelian konsumen pertama diarahkan pada 
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar tertentu. Kebutuhan-kebutuhan dasar itu meliputi makanan, 
rumah dan pakaian. Seseorang yang ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang paling mendasar 
akan didorong oleh motif-motif rasional. Orang dengan sumberdaya terbatas membutuhkan barang 
dan jasa yang terbaik untuk uang mereka dalam hal jumlah, mutu dan andalan. 

Banyak konsumen tidak mengakui bahwa mereka membeli barang dan jasa untuk memenuhi 
kebutuhan emosional. Namun kebanyakan ahli psikologi percaya bahwa kebanggan akan penampilan 
diri merupakan motif pembelian emosional. Motif-motif tertentu umumnya tampak lebih rasional 
daripada motif-motif lain. Karena orang umumnya menganggap diri mereka rasional, mereka 
cenderung mengemukakan alasan-alasan mereka membeli dengan cara yang sangat logis. Agar 
berhasil memasarkan barang atau jasa, wirausahawan perlu mengetahui apa yang memotivasi 
konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa. 
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11) Faktor apa saja yang mempengaruhi pasar konsumen? 
Pasar konsumen terus berubah. Banyak dari faktor-faktor berikut ini yang menyebabkan perubahan 
konsumen dalam beberapa tahun terakhir. 

• Perubahan penduduk, seperti pergeseran distribusi usia pendapatan, termasuk peningkatan dalam 
daya beli dan belanja barang-barang mewah. 

• Perubahan sikap dan gaya hidup. 

• Meningkatnya persentasi wanita dalam angkatan kerja. 

• Lebih banyak waktu senggang. 

• Lebih banyak pembelian kredit. 

• Meningkatnya jumlah tenaga kerah putih dan tenaga terampil. 

• Meningkatnya tingkat pendidikan penduduk. 

• Laju inflasi yang tinggi. 

• Perubahan teknologi (telpon genggam). 

Wirausahawan harus memperhatikan perubahan dalam perilaku konsumen. Wirausahawan perlu 
memodifikasi atau memurnikan kebijakan dan prosedur pemasarannya. Memprakirakan perubahan-
perubahan di pasar merupakan pekerjaan yang penting tetapi sulit. Informasi pasar harus terus-
menerus dikumpulkan dan dianalisis. 
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Handout 

Kode 
EN-2.3-HO5 

Unit Pembelajaran 2.3 

Bauran Pemasaran (Marketing Mix) HO 5 

 
BAURAN PEMASARAN: BUTIR-BUTIR UNTUK DIINGAT 

 
 

1. PRODUK: 
- jenis bahan yang dipakai 
- ukuran 
- warna 
- rancangan 
- model 
- mutu 
- varitas 
- kemasan 
- pelayanan kepada pelanggan 

 
2. HARGA: 

- harga jual 
- diskon untuk pembayaran tunai 
- diskon untuk pembelian jumlah besar 
- diskon musiman 
- penawaran khusus 
- fasilitas kredit kepada pelanggan 

 
3. PROMOSI: 

- periklanan 
- poster 
- peragaan 
- penjualan persona 
- pertunjukan 
- publikasi 
- iklan per pos 

 
4. TEMPAT PENYERAHAN: 

- lokasi 
- penyimpanan 
- penggunaan pedagang besar 
- penggunaan pengecer 
- penjualan langsung kepada pelanggan 
- pembelian bahan baku 
- kapan dan bagaimana menyerahkan barang kepada pelanggan 
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Kode 
EN-2.3-TR1 Rencana Pemasaran 

Topic 2.3.2 

Transparan 1/1 

Pengantar Bauran Pemasaran 

(4 P) 
Minggu 8 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produk 
(Product) 

Harga 
(Price) 

Promosi 
(Promotion) 

Penyerahan 
(Place) 
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Catatan Dosen 
Code 

EN-2.3-TN3 
Unit Pembelajaran 2.3 
Rencana Penjualan 

Minggu 8 

Tujuan: Membantu mahasiswa:  
- Mengetahui arti penting rencana penjualan dalam menyusun 

rencana bisnis; 
- Memahami komponen-komponen rencana penjualan; 
- Mengembangkan pengetahuan tentang bagaimana menyusun 

rencana penjualan. 
 

Langkah Waktu Metode Bahan 

Bahas HANDOUT 7 dengan mahasiswa dan jelaskan 
mengapa rencana penjualan penting artinya. 

15’ Kuliah EN-2.3-HO7 

Bagikan GROUP ASSIGNMENT 1 dan bagi 
mahasiswa dalam beberapa kelompok. Minta 
mahasiswa mengembangkan suatu rencana 
penjualan atas dasar temuan-temuan survei pasar 
yang diuraikan dalam latihan ini. Minta mahasiswa 
mempresentasikan rencana penjualan mereka dan 
membahas temuan-temuannya. 

45’ Latihan 
kelompok 

EN-2.3-AG1 

 
Solusi 
Jelaskan kepada mahasiswa bahwa: 

• penjualan hanya hingga batas-batas tertentu, meskipun dengan perhitungan yang baik; 

• ketelitian perhitungan bergantung kepada mutu data yang dipakai; 

• informasi yang diperoleh dari penelitian pasar tidak selalu tepat, oleh karena itu perlu 
dibuat beberapa skenario untuk perencanaan; 

• perilaku pemain lain dan masuknya pemain-pemain baru ke dalam pasar tetap 
merupakan risiko utama setiap bisnis. Pengaruhnya sulit dihitung/diteliti, tapi amat 
menentukan keberhasilan bisnis; 

• dengan perhitungan/penelitian pasar yang baik seorang wirausahawan mampu 
mengurangi risiko membuka usaha. Namun membuka usaha baru tetap merupakan 
risiko karena tidak semua pengaruh bisa diprakirakan. 

 

Penjualan pakaian seragam 
Dalam waktu empat tahun perputaran tahunan bisnis seragam Tom dan Emily cenderung 
meningkat pesat, karena jumlah siswa sekolah itu akan meningkat tiap tahun. Untuk 
gambarannya, perputaran tahunan bisnis pakaian seragam pada tahun keempat bisa 
diharapkan menjadi empat kali lipat perputaran tahun pertama. 

Permintaan penyesuaian pakaian akan cenderung konstan, tetapi perpindahan penduduk ke 
dalam dan keluar pinggiran kota dapat mengubah tingkat permintaan.  Dari angka-angka 
yang diperoleh dapat dihitung beberapa skenario. Dua solusi disajikan berikut ini. 
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Rencana penjualan dengan asumsi 70% pangsa pasar pakaian seragam sekolah dan satu paket seragam per anak 
 

Perputaran tahunan: 10.500 CU (-10% penyimpangan: 9.450, +10% penyimpangan: 11.550) 
 Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des Jumlah 

Persentase 2% 5% 9% 2% 2% 3% 13% 40% 10% 2% 2% 10% 100%
Perputaran 210,00 525,00 945,00 210,00 210,00 315,00 1.365,00 4.200,00 1.050,00 210,00 210,00 1.050,00 10.500,00
- 10% 189,00 472,50 850,50 189,00 189,00 283,50 1.228,50 3.780,00 945,00 189,00 189,00 945,00 9.450,00
+10% 231,00 577,50 1.039,50 231,00 231,00 346,50 1.501,50 4.620,00 1.155,00 231,00 231,00 1.155,00 11.550,00

 
 

Rencana penjualan dengan asumsi 90% pangsa pasar pakaian seragam sekolah dan 1,5 paket seragam per anak 
 

Suatu skenario yang sangat optimis mengantisipasi bahwa 20% orang tua yang belum memikirkan pembelian seragam sekolah akan 
memutuskan untuk membeli pada toko Tom dan Emily. Selanjutnya menurut pemilik toko yang optimis bisa diasumsikan pembelian 1,5 paket 
seragam per anak. Rencana penjualan berikut ini cukup memungkinkan. 

 
Perputaran tahunan: 20.250 CU (-10% penyimpangan: 18.225, +10% penyimpangan: 22.275) 

 Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des Jumlah 
Persentase 2% 5% 9% 2% 2% 3% 13% 40% 10% 2% 2% 10% 100%
Perputaran 405,00 1.012,50 1.822,50 405,00 405,00 607,50 2.632,50 8.100,00 2.025,00 405,00 405,00 2.025,00 20.250,00
- 10% 364,50 911,25 1.640,25 364,50 364,50 546,75 2.369,25 7.290,00 1.822,50 364,50 364,50 1.822,50 18.225,00
+10% 445,50 1.113,75 2.004,75 445,50 445,50 668,25 2.895,75 8.910,00 2.227,50 445,50 445,50 2.227,50 22.275,00

 
 

Jasa penyesuaian pakaian 
 
Perputaran tahunan: 5.120 CU (-10% penyimpangan: 4.608, +10% penyimpangan: 5.632) 

 Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des Jumlah 
Persentase 9% 8% 9% 8% 9% 8% 8% 6% 8% 8% 9% 10% 100%
Perputaran 460.80 409.60 460.80 409.60 460.80 409.60 409.60 307.20 409.60 409.60 460.80 512.00 5,120.00
- 10% 414.72 368.64 414.72 368.64 414.72 368.64 368.64 276.48 368.64 368.64 414.72 460.80 4,608.00
+10% 506.88 450.56 506.88 450.56 506.88 450.56 450.56 337.92 450.56 450.56 506.88 563.20 5,632.00
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Prakiraan perputaran pada tahun pertama 

Ramalan penjualan tahunan bisnis, dengan asumsi 70% pangsa pasar dan 1 paket seragam 
dijual per anak (tahun pertama bisnis): 

Perputaran: 9.450 sampai 11.550 CU 
Bisnis penyesuaian: 4.608 sampai 5.632 CU 

Jumlah perputaran: 14.058 – 17.182 CU 

Ramalan penjualan tahunan bisnis, dengan asumsi 90% pangsa pasar dan 1,5 paket 
seragam dijual per anak (tahun pertama bisnis): 

Perputaran: 18.225 sampai 22.275 CU 
Bisnis penyesuaian: 4.608 sampai 5.632 CU 

Jumlah perputaran: 22.833 – 27.907 CU 
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Handout 

Kode 
EN-2.3-HO6 

Unit Pembelajaran 2.3 

Pertanyaan-Pertanyaan Untuk Rencana Pemasaran HO 6 

 

 
 

1. Apakah produk? 
 

2. Bagaimana mutu dan harganya dibandingkan dengan produk 
pesaing? 
 

3. Di mana bisnis akan berlokasi?  
 

4. Wilayah geografis mana yang akan dilayani oleh proyek itu? 
 

5. Di dalam wilayah pemasaran itu, kepada siapa bisnis akan 
menjual produknya?  
 

6. Mungkinkan memprakirakan berapa banyak produk yang 
dijual saat ini? 
 

7. Berapa bagian atau persen dari pasar yang akan diraup oleh 
bisnis itu? 
 

8. Berapa harga jual produk? 
 

9. Berapa banyak produk yang akan dijual?  
 

10. Alat-alat promosi apa yang akan dipakai untuk menjual 
produk?  
 

11. 
 

Strategi pemasaran apa yang diperlukan untuk memastikan 
bahwa prakiraan penjualan akan tercapai? 
 

12. Apa yang Anda butuhkan untuk mempromosikan dan 
mendistribusikan produk Anda? 
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Handout 

Kode 
EN-2.3-HO7 

Unit Pembelajaran 2.3 

Mengembangkan Rencana Penjualan HO 7 

 
Elemen penting dari rencana bisnis adalah rencana penjualan. Seorang wirausahawan yang 
menjalankan bisnis harus memiliki ide yang realistis tetang berapa jumlah produk atau jasa yang bisa 
dijual oleh bisnisnya dalam waktu dekat. Untuk ini, berdasarkan temuan-temuan survei pasar dia 
harus menyusun suatu rencana penjualan bulanan untuk dua belas bulan ke depan. Jika bisnisnya 
menawarkan beberapa produk atau jasa dengan harga yang berbeda-beda, prakiraannya harus dibuat 
untuk masing-masing produk atau jasa. Namun pedagang besar atau pengecer yang menjual banyak 
macam produk akan membuat rencana penjualan untuk kelompok-kelompok besar produk dengan 
harga rata-rata. 

Rencana penjualan memiliki tiga elemen: jumlah produk yang akan dijual, harga produk dan hasil 
perkaliannya dengan jumlah, dan nilai perputaran. Perputaran (turnover) adalah jumlah uang yang 
diterima bisnis dari penjualannya selama satu bulan (perputaran bulanan) atau selama satu tahun 
(perputaran tahunan). 

 
Rencana Penjualan PT XYZ 

Tahun _______________ 
 

Bulan Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des 
Produk 1             
Produk 2             
Perputaran             

 

Rencana penjualan juga mencerminkan variasi musiman penjualan bisnis, misalnya restauran di 
pinggir pantai akan memiliki pelanggan yang lebih banyak di musim panas daripada di musim dingin, 
atau toko penjahit yang menjual seragam sekolah akan paling banyak penjualannya ketika tahun 
ajaran baru dimulai. 

Dari rencana penjualannya seorang wirausahawan akan mengetahui kapan dia perlu membeli bahan 
baku atau barang jadi dan berapa jumlah uang yang dapat dia harapkan setiap bulan. Seorang 
wirausahawan yang sudah lama menjalankan bisnis akan mengetahui dari masa lampau bagaimana 
bisnisnya akan berfungsi dalam setahun. Namun demikian, survei pasar perlu dilakukan secara teratur, 
terutama bila penjualan yang direncanakan tidak tercapai atau wirausahawan ingin mengembangkan 
bisnisnya dan menawarkan produk baru. 

Seseorang yang ingin memulai bisnis baru harus banyak memperhatikan hasil survei pasar karena dia 
perlu yakin bahwa produk atau jasanya dapat dijual dengan jumlah dan harga yang telah ditetapkan 
untuk mengembangkan rencana penjualan yang realistis. 

Ingat, seluruh bisnis bergantung kepada uang dari penjualan. 
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Kode 
EN-2.3-AG1 Rencana Pemasaran 

Topik 2.3.3 
Tugas Kelompok 

1/2 
Mengembangkan Rencana Penjualan 

Minggu 8 

Tujuan: Mahasiswa perlu memahami bagaimana menyusun rencana penjualan 
untuk tugas sekolah mereka 
 
Tom baru lulus dari sebuah lembaga pelatihan teknik, di mana dia telah dilatih sebagai 
penjahit. Temannya Emily bekerja sebagai wiraniaga dalam sebuah butik. 
 
Dengan kemampuan menjual Emily, pengalaman bisnisnya dan keterampilan teknis Tom, 
mereka berpendapat bahwa mereka akan menjadi tim yang baik untuk sebuah toko penjahit. 
Keduanya menganggap mempekerjakan diri-sendiri (self-employment) sebagai suatu pilihan 
karir, tidak hanya karena kedua mereka telah menempuh mata pelajaran kewirausahaan 
dalam pelatihan mereka, tetapi juga karena mereka melihat suatu peluang yang menarik: 
sebuah sekolah baru akan dibuka di pinggiran sebuah kota yang tumbuh pesat, yang 
terletak 70 km dari Ibu Kota. Karena keduanya tinggal di kota itu sebelum pelatihan, mereka 
cukup mengetahui bisnis dan keadaan setempat, dan telah melihat bahwa tidak ada toko 
untuk seragam sekolah di pinggiran kota itu. Seragam sekolah bersifat wajib bagi semua 
sekolah di negara itu. 
 
Karena peluang ini, mereke sangat tertarik untuk mencek apakah pasarnya cukup memadai 
untuk pembukaan sebuah toko baru. 
 
Ide bisnis mereka adalah membeli pakaian seragam yang diproduksi secara massal oleh 
sebuah pabrik di Ibu Kota, menyesuaikan seragam itu dengan kebutuhan sekolah dan 
menjualnya di toko mereka sendiri. Mereka ingin menjual seragam ini dalam suatu paket 
yang berisikan semua yang dibutuhkan: jas, celana/rok, kemeja/blus, kaos kaki, sepatu, 
dasi, dsbnya. Setelah mempertimbangkan harga pesaing mereka, mereka telah menghitung 
bahwa harga satu paket adalah 60 CU (untuk anak laki-laki dan perempuan).  
 
Di samping itu, semua barang dalam paket seragam dan pakaian lain akan dijual eceran. 
Karena Tom adalah seorang penjahit yang mahir, mereka merencanakan untuk 
menawarkan pelayanan tambahan kepada pelanggan mereka, seperti penyesuaian ukuran, 
perbaikan pakaian, dan sebagainya. Mereka mengharapkan bisnis utama mereka adalah 
menjual paket seragam sekolah dan penyesuaian ukuran pakaian. 
 
Sekolah telah mengumumkan kebutuhan pakaian seragamnya. Emily dan Tom telah 
mencoba memproduksi seragam sekolah sesuai dengan kebutuhan itu dan telah 
menunjukkan produk mereka kepada pejabat sekolah yang bertanggungjawab atas pakaian 
seragam sekolah. Pejabat itu sangat puas dengan hasil produksi mereka dan berjanji akan 
memasukkan toko mereka dalam daftar rekomendasi yang diberikan sekolah kepada orang-
tua siswa. 
 
Meskipun prospeknya tampak begitu menjanjikan, Emily dan Tom memutuskan untuk 
melakukan suatu studi pasar dengan bantuan seorang konsultan bisnis untuk mencek 
apakah pasar cukup memadai untuk memulai bisnis. Penelitian mereka menghasilkan 
informasi berikut ini. 
 
Ada tiga toko lain di kota itu yang menjual seragam sekolah dan bisa dimasukkan ke dalam 
daftar toko layak yang dibuat oleh sekolah. Dibandingkan dengan toko-toko lain itu, Emily 
dan Tom melihat beberapa keunggulan bersaing berikut ini dari bisnis mereka: 
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• Lokasi: Mereka mengharapkan bahwa keunggulan utama mereka adalah lokasi. 
Tidak ada toko lain di pinggiran kota atau dalam radius 3 km dari sekolah. 

• One stop-shop: Tidak ada toko lain yang menawarkan seragam dan sepatu yang 
dibutuhkan kepada sekolah baru itu dalam paket lengkap. Namun begitu toko Tom dan 
Emily dan sekolah baru itu dibuka, toko-toko lain mungkin akan cepat menyesuaikan diri 
pada situasi baru itu. 

• Harga dan persaingan: Emily dan Tom berpikir bahwa mereka mampu menjual di 
bawah harga pesaing yaitu dengan harga 60CU. Tetapi mereka harus 
mempertimbangkan bahwa pesaing mereka mungkin bisa menurunkan harga karena 
meningkatnya persaingan. Namun demikian, Tom dan Emily meneliti di mana dan pada 
harga pesaing mereka membeli bahan baku mereka. Persaingan dalam bisnis seragam 
sekolah/penyesuaian pakaian tidak begitu tajam karena pelanggan tampaknya menyukai 
toko yang berlokasi di dekat sekolah atau rumah mereka. Tom dan Emily berasumsi 
bahwa para pemilik toko lain di kota cukup puas dengan pangsa pasar mereka, karena 
mereka sangat sedikit melakukan pemasaran dan pengiklanan. Semua toko itu sudah 
berada dalam bisnis selama beberapa tahun, menawarkan harga yang sama, dan 
melayani sekolah yang berbeda-beda. Namun demikian, sebagaimana ditemukan dalam 
penelitian mereka, satu pesaing mungkin mampu menawarkan harga yang lebih rendah 
karena pesaing itu membeli bahan bakunya lebih murah dibandingkan dengan Tom dan 
Emily, tapi tokonya terletak jauh dari sekolah – berjarak 7 km – dan menggunakan kain 
bermutu rendah. Sebegitu jauh, tidak ada bisnis lain yang melihat peluang itu. 

 
Sekolah dasar baru di pinggiran kota itu akan memulai dengan 250 siswa. Prakiraan resmi 
pemerintah meramalkan bahwa selama empat tahun pertama berdirinya sekolah itu akan 
lambat laun menambah jumlah siswanya menjadi 1,000 orang dan akan bertahan pada 
tingkat ini.  Setiap siswa yang masuk sekolah harus membeli seragam sekolah baru.  
Melalui survei dengan daftar pertanyaan (questionnaire), Emily dan Tom bisa 
mengumpulkan informasi lain tentang pelanggan potensial mereka. Mereka melakukan jajak 
pendapat (poll) di antara orang tua 250 anak di pinggiran kota yang akan masuk ke sekolah 
baru itu. Hasilnya menunjukkan bahwa 70% orang tua anak-anak itu menyukai gagasan 
paket seragam dengan harga bersaing 60 CU di toko yang dekat dan mempertimbangkan 
untuk membelinya. 20% menyatakan mereka belum sempat memikirkan pembelian seragam 
sekolah. 10% menjawab bahwa mereka akan mencari harga yang paling murah dan 
bersedia untuk berbelanja jauh untuk menghemat uang mereka. 
 
Selanjutnya, melalui wawancara dengan para pemilik toko di kota lain yang menjual paket 
seragams dan dengan menggunakan data statistik data, Tom dan Emily bisa menghitung 
kapan dan bagaimana seragam sekolah umumnya dibeli. Sekurang-kurangnya dibutuhkan 
satu paket seragam baru per tahun setelah anak-anak usia sekolah tumbuh. Kurang-lebih 
separuh pemilik toko yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka menghitung satu 
seragam per anak per tahun, sedangkan separuh lainnya lebih optimis dan menyatakan 
biasanya mereka menghitung rata-rata 1,5 paket seragams per anak sekolah dasar. Melalui 
data statistik Tom dan Emily bisa memprakirakan distribusi penjualan paket seragam dalam 
setahun (lihat tabel 1). 
 
Di samping itu, mereka menerima angka menarik dari asosiasi penjahit di negara itu, yang 
baru saja dipublikasikan. Asosiasi itu memprakirakan bahwa untuk setiap 100 penduduk ada 
rata-rata permintaan 8 penyesuaian pakaian per tahun. Rata-rata tarif penyesuaian yang 
dipakai asosiasi itu adalah 8 CU. 
 
Tabel 1: Rata-rata penjualan seragam/jasa penyesuaian pakaian dalam satu tahun 
 
 Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des 
Seragam 2% 5% 9% 2% 2% 3% 13% 40% 10% 2% 2% 10% 
Penyesuaian 8% 8% 8% 8% 8% 6% 3% 3% 6% 6% 6% 8% 

 



 

 96

Jumlah penduduk di daerah sekitar toko Tom dan Emily kurang lebih 8.000 jiwa. Asosiasi itu 
juga menyediakan rata-rata distribusi penjualan jasa penyesuaian pakaian selama satu 
tahun. Data itu juga tercakup pada tabel 1. 
 
Karena survei itu dilakukan atas dasar contoh yang mewakili dan data statistik tidak 
mencerminkan semua variasi yang mungkin, maka perlu diasumsikan 10% penyimpangan 
dari semua angka prakiraan. 
 
Buat suatu prakiraan penjualan untuk bisnis Emily dan Tom (penjualan paket seragam dan 
penyesuaian pakaian) atas dasar angka-angka di atas. Dapatkah Anda membuat rencana 
penjualan yang optimis dan pesimis untuk tahun pertama bisnis itu? 
 
Juga pikirkan pertanyaan berikut ini: Apakah kesulitan utama jenis bisnis ini? Kondisi lain 
apakah yang dapat mempengaruhi penjualan mereka, tidak bisa diperhitungkan dan tetap 
merupakan risiko? Bagaimana perputaran yang diharapkan selama empat tahun pertama 
bisnis mereka? 
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Kode 
EN-2.3-AG2 

Apakah rencana pemasaran dan bagaimana 
menyusunnya 

Topik 2.3.3 
Tugas kelompok 

2/2 
Rencana pemasaran 

Minggu 9 atau 
10 

Tujuan: Mahasiswa harus mampu membuat rencana pemasaran untuk tugas 
sekolah mereka 

Sebelum kunjungan lapangan:  
Persiapan di kelas (Minggu 8):  
Kelas dibagi dalam beberapa kelompok “ide bisnis”. 
Minta mahasiswa mengambil rencana bisnis dan memikirkan bagaimana mereka 
bisa mengumpulkan informasi tentang aspek-aspek pemasaran: Produk, Harga, 
Penyerahan dan Promosi.  Kelompok bisa dibagi ke dalam beberapa subkelompok 
untuk kunjungan lapangan, agar memperoleh sebanyak mungkin informasi. 

Selama kunjungan lapangan (Minggu 9 dan 10): 
Mahasiswa harus mengumpukan semua informasi yang diperlukan untuk mengisi 
rencana bisnis, bagian pemasaran (bab 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5). 
Mereka harus menyiapkan rencana penjualan mereka (bab 3 dalam rencana bisnis) 

Setelah kunjungan lapangan :  
Masing-masing kelompok menyiapkan presentasi untuk Minggu 11. Waktu untuk 
presentasi maksimum 30 menit per kelompok. 
Butir-butir presentasi utama: 

• Apa produk yang kita rencanakan dan mengapa 

• Berapa harganya dan mengapa 

• Di mana lokasi atau tempat yang kita rencanakan 

• Bagaimana kita mengorganisasikan promosi produk kita 

• Bagaimana rencana penjualan produk kita 
Presentasi dan alat peraga harus sudah tersedia ketika mahasiswa memasuki kelas. 
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Unit Pembelajaran  
LU 2.4 

 
Aspek-Aspek Teknis Bisnis 

 
 

Daftar Bahan Ajar 
 
EN-2.4-LP Rencana pelajaran halaman 99 
EN-2.4-TN1 Catatan dosen 1/5 halaman 100, 101, 102, 103, 

104, 105 
EN-2.4-TR1 Transparan 1/13 halaman 106 
EN-2.4-TR2 Transparan 2/13 halaman 107 
EN-2.4-TR3 Transparan 3/13 halaman 108 
EN-2.4-TN2 Catatan dosen 2/5 halaman 109 
EN-2.4-AG1 Tugas kelompok 1/4 halaman 110 
EN-2.4-HO1 Handout 1/3 halaman 111, 112, 113, 114, 

115, 116, 117, 118, 119 
EN-2.4-TN3 Catatan dosen 3/5 halaman 120, 121, 122, 123, 

124, 125, 126, 127 
EN-2.4-TR4 Transparan 4/13 halaman 128 
EN-2.4-TR5 Transparan 5/13 halaman 129 
EN-2.4-TR6 Transparan 6/13 halaman 130 
EN-2.4-TR7 Transparan 7/13 halaman 131 
EN-2.4-TR8 Transparan 8/13 halaman 132 
EN-2.4-TR9 Transparan 9/13 halaman 133 
EN-2.4-AG2 Tugas kelompok 2/3 halaman 134, 135 
EN-2.4-TN4 Catatan dosen 4/5 halaman 136 
EN-2.4-TR10 Transparan 10/13 halaman 137 
EN-2.4-HO2 Handout 2/3 halaman 138, 139, 140 
EN-2.4-TN5 Catatan dosen 5/5 halaman 141, 142 
EN-2.4-TR11 Transparan 11/13 halaman 143 
EN-2.4-TR12 Transparan 12/13 halaman 144 
EN-2.4-TR13 Transparan 13/13 halaman 145 
EN-2.4-HO3 Handout 3/3 halaman 146, 147, 148 
EN-2.4-AG3 Tugas kelompok 3/3 halaman 149 
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Rencana Pelajaran 
Durasi 
16 jam Kode 

EN-2.4-LP 
Unit Pembelajaran 

Aspek-Aspek Teknis Bisnis Minggu 12-15 
Kompetensi 

Utama 
Memahami aspek-aspek teknis yang diperlukan untuk mengembangkan 
peluang bisnis yang layak 

Tujuan Unit 
Pembelajaran 

Mahasiswa akan mampu mengukur aspek-aspek produksi (memilih 
teknologi, lokasi bisnis, staffing, outsourcing) 
2.4.1 Memilih bahan masukan, teknologi dan lokasi bisnis 
2.4.2 Memilih pemasok barang dan penyedia jasa 

Topik 

2.4.3 Rekrutmen dan staffing 
Kegiatan Uraian Kegiatan 

Secara Urut 
Metode Bahan Waktu (jam) 

Minggu 12             Di Kelas 
a2.4.1 Pengenalan faktor-faktor 

produksi, teknologi, 
lokasi bisnis 

Kuliah 
Curah pendapat 
Diskusi terbuka 

EN-2.4-TN1 1 jam 30’

a2.4.2 Mengidentifikasi faktor-
faktor produksi 

Diskusi terbuka 
Kuliah 
Latihan kelompok 

EN-2.4-TN2 2 jam 30’

Minggu 13  Di Kelas 
a2.4.3 Memperkenalkan 

rencana produksi, 
persediaan 

Curah pendapat 
Kuliah 
Latihan kelompok 

EN-2.4-TN3 1 jam 30’

a2.4.4 Memilih pemasok barang 
dan penyedia jasa 

Curah pendapat 
Kuliah 
Diskusi terbuka 

EN-2.4-TN4 45’

a2.4.5 Rekrutmen dan staffing Curah pendapat 
Kuliah 
Diskusi terbuka 

EN-2.4-TN5 1 jam 00’

a2.4.6 Persiapan kunjungan 
lapangan 

Diskusi kelompok EN-2.4-AG3 45’

Minggu 14  Di Luar Kelas 
a2.4.7 Kunjungan lapangan Studi kasus EN-2.4-AG3 4 jam 00’

Minggu 15  Di Kelas 
a2.4.8 Presentasi hasil 

kunjungan lapangan dan 
ulasan 

Presentasi 
Diskusi terbuka 

EN-2.4-AG3 3 jam 00’

a2.4.9 Ikhtisar dan kesimpulan Diskusi terbuka  1 jam 00’
Jumlah waktu 16 jam 00’

Catatan khusus: 
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Catatan Dosen 

Kode 
EN-2.4-TN1 

Unit Pembelajaran 2.4 
Pengenalan faktor-faktor produksi, teknologi dan 

lokasi bisnis 
Tujuan Membantu mahasiswa memahami faktor-faktor produksi 

Minggu 12 

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Mulailah Unit Pembelajaran ini dengan penjelasan 
bahwa langkah pertama menyusun rencana bisnis 
adalah melakukan studi pasar (Apa pasar potensial 
saya? Siapa pelanggan saya? Produk/jasa apa yang 
mereka inginkan? dsbnya.).  Setelah wirausahawan 
memutuskan produk/jasa apa yang ingin dia tawarkan, 
langkah berikutnya adalah melakukan studi teknis 
(Bagaimana saya bisa memproduksi produk/jasa ini?  
Bagaimana saya bisa menjualnya ke pasar?) 

10’ Kuliah 

Diskusi terbuka 

 

Ingatkan mahaiswa akan penggunaan pendekatan ilmiaj 
(5W – 1H) untuk memahami perilaku pembeli pada LU 
2.2. Tayangkan TRANSPARAN EN-2.4-TR1 dan 
jelaskan bahwa pendekatan ini juga bisa dipakai untuk 
mempelajari konsep produksi. 

5’ Kuliah 

 

EN-2.4-TR1 

 

Tulis di papan tulis atau pada flipchart kata-kata berikut 
ini dengan huruf balok serta spasi cukup untuk menulis 
pertanyaan-pertanyaan mahasiswa: 

Produksi: 

Apa? ………………………….. 

Siapa? ………………………… 

Kapan? …………………………. 

Di mana? ………………………. 

Mengapa? ……………………….. 

Bagaimana? …………………………… 

Dan minta mahasiswa merumuskan pertanyaan-
pertanyaan yang diawali dengan kata tanya 5W – 1H 
dan berkaitan dengan masalah produksi. Tulis 
pertanyaan-pertanyaan mahasiswa pada spasi yang 
disediakan di papan tulis atau flipchart. 

15’ Curah 
pendapat 

Papan tulis 
atau flip chart 

 

Ulas pertanyaan-pertanyaan mahasiswa dan 
bandingkan dengan TRANSPARAN EN-2.4-TR2. 
Pertanyaan-pertanyaan mahasiswa di papan tulis atau 
flipchart harus mencakup, tapi tidak terbatas pada yang 
tertulis pada transparan ini. Pertanyaan-pertanyaan 
yang lebih spesifik dan lebih rinci harus dihargai. 

30’ Diskusi terbuka EN-2.4-TR2 

 

Jelaskan secara singkat konsep-konsep pada EN-2.4-
TR2, yaitu faktor-faktor produksi, rencana produksi, 
lokasi bisnis, teknologi (padat modal/padat karya).  

Untuk konsep-konsep lainnya, berikut ini adalah 
beberapa konsep yang sudah dibahas pada LU 2.2. 

30’ Kuliah 

Diskusi terbuka 

 

 



 

 101

Konsep & Teori 
 
 
1. Produk 
 
Apakah produk? Produk adalah sesuatu yang dihasilkan bisnis untuk memenuhi keinginan 
dan kebutuhan pasar. Definisi produk mencakup mutu spesifik, rancangan, ukuran, warna, 
kemasan, petunjuk pemakaian, pelayanan purna-jual, garansi, dsbnya. 
 
Apakah perbedaan antara produk dengan komoditi? Produk yang tidak dibedakan disebut 
komoditi. Komoditi adalah adalah sesuatu yang memiliki nilai (nilai guna, nilai tukar, harga). 
Mutunya seragam atau dibakukan untuk mempermudah substitusi. Komoditi dibuat oleh 
banyak produsen dengan mutu hasil produksinya sama. Contohnya beras, insektisia, musik, 
mata uang, tenaga kerja. 
 
Apakah nilai suatu komoditi? Komoditi memiliki nilai guna karena dapat memenuhi 
kebutuhan dan keinginan manusia. Komoditi memiliki nilai tukar karena bisa dipertukarkan 
dengan komoditi lain. Pernyataan moneter nilai tukar disebut harga. 
 
Apakah manfaat pokok komoditi sehingga konsumen mau membelinya? Tiga manfaat 
pokok komoditi meliputi: 
(4) manfaat pemakaian,  
(5) manfaat psikologis (membangun citra pribadi, harapan, status, dan harga diri); dan 
(6) manfaat mengurangi masalah (keamanan, kenyamanan). 
 
Apakah pembedaan produk? Pembedaan produk (product differentiation) adalah modifikasi 
suatu produk untuk membuatnya lebih menarik bagi pasar sasaran (target market). Pada 
dasarnya, pembedaan produk merupakan teknik pemasaran untuk memenangkan persaingan. 
Caranya adalah membuat konsumen melihat produk itu berbeda dengan produk-produk 
sejenisnya di pasar. Perubahannya biasanya sangat kecil, kadang-kadang hanya pada kemasan 
dan/atau tema iklan, sedangkan secara fisik produk tidak mengalami perubahan. Pembedaan 
produk terutama ditujukan untuk memberikan manfaat psikologis produk. 
 
Apakah perbedaan antara barang dngan jasa? Barang adalah produk berbentuk fisik 
(berwujud), sedangkan jasa adalah produk berbentuk non-fisik (tak berwujud). Produk yang 
ditawarkan di pasar bisa dalam bentuk barang murni, jasa murni, atau kombinasi barang dan 
jasa untuk memberikan manfaat yang lengkap kepada konsumen. 
 

Barang Jasa 
Lebih mudah dibawa, diangkut, 
diserahkan.  

Dikonsumsi di tempat jasa diproduksi. 

Pemindahan hak milik lebih mudah. Manfaat melalui perubahan pada diri (harta) 
pelanggan. 

Bisa disimpan. Persediaan antisipatif 
sangat mungkin. 

Jasa yang tak terjual hilang. Permintaan cenderung 
bersifat musiman. 

Lebih homogen. Produksi massal 
sangat mungkin. 

Lebih disesuaikan dengan permintaan. Produksi 
massal sulit. 

Lebih bergantung kepada proses Lebih bergantung kepada faktor manusia. 
Hubungan jangka-panjang dalam 
bentuk pembelian ulang. 

Hubungan jangka panjang melalui interaksi 
intensif antara penyedia jasa dan nasabah. 
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2. Produk Konsumen dan Produk Industri  
 
Apakah produk konsumen? Produk konsumen (consumer product) adalah produk yang 
dipakai untuk kegunaan pribadi, keluarga, atau rumahtangga, misalnya makanan, pakaian, 
perlengkapan kamar mandi, rumah, dsbnya. 
 
Apakah produk industri? Produk industri adalah produk yang dipakai industri untuk 
produksi, atau membuat produk industri lain, dan pada akhirnya, produk konsumen. 
Contohnya besi bekas, komponen mesin, kapas kasar, polyester chip, dsbnya. Di antara 
produk-produk berikut ini, hanya kemeja yang produk konsumen. Lainnya produk industri.  
 
 Pabrik 

pemin-
talan 

 Pabrik 
perte-
nunan 

 Pabrik 
penyem-
purnaan 

 Pabrik 
kemeja 

 

kapas 
kasar 

 benang 
tenun 

 kain 
blacu 

 kain 
celup 

 kemeja 

 
Di antara produk-produk berikut ini, hanya rumah produk konsumen. Lainnya produk 
industri. 
  
 Pabrik 

gula 
 Pabrik 

papan 
 Pabrik 

mebel 
 Kontraktor 

bangunan 
 

tebu  sepah 
tebu 

 papan 
partikel 

 pintu 
panel 

 rumah 

 
3. Pemasok  
 
Siapa pemasok? Pemasok adalah individu atau organisasi (perusahaan) yang membuat 
barang atau jasa yang tersedia di pasar. Dalam pasar, pemasok perlu melibatkan pelaku pasar 
lain dalam menjual dan menyerahkan barang atau jasanya kepada konsumen. 
 
Siapa pemasok produk konsumen? Pemasok produk konsumen adalah anggota hulu rantai 
pasok. 
 
Barang: Produsen, distributor tunggal, pedagang besar, dsbnya. 
 
 Pabrik 

kemeja 
 Distri-

butor 
tunggal 

 Peda-
gang 
besar 
tekstil 

 Toko 
pakaian 

jadi 

 

  kemeja  kemeja  kemeja  kemeja 
 
Jasa: Penyedia jasa penerbangan, sistem reservasi, agen perjalanan dsbnya.  
 
 Mas-

kapai 
pener-
bangan 

 Sistem 
reser-
vasi 

 Agen 
perja-
lanan 

 Front 
office 
hotel 

 

  Tempat 
duduk 

pesawat 

 Tempat 
duduk 

pesawat 

 Tempat 
duduk 

pesawat 

 Tempat 
duduk 

pesawat 
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4. Rantai Pasar  
 
Apakah rantai pasok? Rantai pasok (supply chain) atau jaringan pasok, adalah sistem 
kordinasi antar organisasi, manusia, kegiatan, informasi dan sumberdaya dalam 
memindahkan produk atau jasa secara fisik atau non-fisik dari pemasok kepada pelanggan. 
Rantai pasok meliputi pabrik, penyedia jasa, distributor, saluran penjualan (pengecer, e-
commerce) dan konsumen (pelanggan akhir). 
 
Apakah manajemen rantai pasok? Manajemen rantai pasok (Supply chain management = 
SCM), juga disebut manajemen rantai permintaan, adalah proses perencanaan, 
implementasi, dan pengendalian operasi rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 
seefisien mungkin. Manajemen rantai pasok mencakup semua pemindahan dan penyimpanan 
bahan baku, bahan dalam proses dan barang jadi dari titik asal ke titik konsumsi. 
 
Apakah manajemen rantai permintaan? Manajemen rantai permintaan adalah manajemen 
hubungan ke hulu dan ke hilir antara pemasok dengan pelanggan untuk menyerahkan nilai 
terbaik kepada pelanggan dengan biaya sekecil mungkin kepada seluruh rantai permintaan. 
Istilah manajemen rantai permintaan mengacu pada konsep yang juga disebut manajemen 
rantai pasok. Proses rantai pasok suatu perusahaan dikelola untuk menyerahkan nilai yang 
sebaik-baiknya sesuai dengan permintaan, yang diciptakan oleh program pemasaran. Oleh 
karena itu, meskipun dewasa ini umumnya dipakai istilah rantai pasok (supply chain), 
falsafah yang melandainya sesungguhnya adalah manajemen rantai permintaan. 
 
Apakah konsekuensi dari manajemen rantai pasok? Dewasa ini, salah satu akibat dari 
perubahan di dunia bisnis adalah banyak perusahaan tidak mampu lagi bersaing dengan kerja 
mandiri. Makin banyak perusahaan yang berfokus pada kompetesi intinya dan melakukan 
outsourcing atas kegiatan-kegiatan bukan kegiatan intinya (termasuk distribusi) kepada pihak 
luar yang bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan itu dengan lebih baik atau lebih efektif biaya. 
 
5. Outsourcing  
 
Apakah outsourcing? Outsourcing sering diartikan sebagai pelimpahan untuk melakukan 
kegiatan selain kegiatan inti kepada perusahaan lain yang mengkhususkan diri dalam 
kegiatan-kegiatan itu. Keputusan melakukan outsourcing seringkali berangkat dari tujuan 
menekan biaya produksi, konservasi energi dengan memanfaatkan kompetensi perusahaan 
tertentu, atau meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja internasional, modal, teknologi 
dan sumberdaya. 
 
Apakah perbedaan antara outsourcing dengan offshoring? Outsourcing merupakan praktek 
organisasi yang menyangkut pelimpahan suatu fungsi organisasi kepada pihak ketiga, atau 
proses pembentukan hubungan jaringan dalam lapangan organisasi. Bila pihak ketiga itu 
terletak di negara lain istilahnya “offshore outsourcing”. Offshoring adalah pelimpahan atau 
relokasi suatu fungsi organisasi ke negara lain, terlepas apakah pekerjaan itu tetap berada 
dalam organisasi atau tidak. 
 
Operasi non-inti (non-core operation) apakah yang biasanya dilimpahkan keluar melalui 
outsourcing? Segmen bisnis yang umumnya dialihkan adalah teknologi informasi, 
sumberdaya manusia, manajemen fasilitas dan properti, dan akuntansi. Banyak perusahaan 
juga melakukan outsourcing untuk fungsi-fungsi dukungan pelanggan (customer support) dan 
call center, produksi dan rekayasa. 
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Apakah manfaat outsourcing? Melalui outsourcing, perusahaan dapat mengembangkan 
strategi bersaing yang dapat mendongkrak posisi keuangan perusahaan di pasar dunia yang 
selalu kompetitif. Outsourcing juga berhasil dalam meningkatkan mutu produk dan/atau 
menurunkan biaya. Karena outsourcing memungkinkan penurunan biaya, bahkan meskipun 
mutu sedikit turun atau tidak samasekali, produktivitas meningkat, sehingga bermanfaat bagi 
perekonomian secara agregat. Beberapa keuntungan lain yang dapat diharapkan organisasi 
dewasa ini dari outsourcing mencakup kemungkinan membeli hak cipta intelektual dan lebih 
mampu mengantisipasi biaya-biaya masa mendatang. Secara umum oleh banyak organisasi 
outsourcing dianggap sebagai taktik bisnis yang pada akhirnya merupakan pendekatan 
ekonomi yang unggul untuk mengembangkan produk dan jasa. 
   
6. Jenis-Jenis Outsourcing  
 
Apakah homeshoring? Homeshoring adalah peralihan tugas dalam industri jasa dari kantor 
ke karyawan yang berkantor di rumahnya masing-masing dengan fasilitas telpon dan internet 
yang memadai. Jika “rumah” juga berarti SOHO, pekerjaan yang bisa dilimpahkan melalui 
homeshoring tidak terbatas pada call center, pelayanan pelanggan (customer service), 
teknologi informasi, tetapi juga rancang-bangun dan arsitektur, akuntansi, perhitungan pajak 
dan analisis keuangan. 
 
Apakah offshore outsourcing? Offshore outsourcing adalah praktek mempekerjakan 
organisasi lain untuk menjalankan beberapa atau semua fungsi bisnis di negara lain di mana 
produk atau jasa akan dijual dan dikonsumsi. Beberapa negara yang menyediakan jasa 
semacam itu adalah India (programming dan IT), Bangladesh (programming dan IT), Russia 
(programming dan R&D), Pakistan (programming, customer support, call center), Bulgaria 
(programming dan R&D), Ukraina (programming dan design), Belarus (pengembangan 
software, design, rekayasa), Rumania (programming dan IT), Filipina (data entry dan 
customer support), Mesir (customer support dan programming), Cina (programming), 
Amerika Latin (solution providers), dan Malaysia (call center dan R&D). 
 
Apakah subcontracting? Subcontracting adalah transaksi antara dua mitra bisnis, yaitu 
antara kontraktor (pembeli) dengan sub-kontraktor (pemasok). Subyek transaksi adalah 
proses produksi atau komponen yang dipasok subkontraktor menurut spesifikasi yang 
dipersyaratkan oleh kontraktor. Subcontracting dalam industri mobil sudah lama 
dipraktekkan di Jepang, dengan hirarki yang tinggi ke bawah sampai sub-sub-subcontractor. 
Di India, di mana terdapat populasi besar industri kecil dan menengah (IKM), perusahaan 
negara mulai melakukan subcontracting dalam industri mobil dalam tahun 1983. Di Eropa, 
perluasan subcontracting juga merupakan dampak dari berkembang pesatnya semangat 
kewirausahaan, yang memotivasi mantan karyawan perusahaan-perusahaan besar untuk 
membuka bisnis-bisnis baru sebagai subcontractor. Di negara-negara berkembang, 
subcontracting juga banyak diterapkan di sektor pertanian. 
 
7. Kemitraan Komersial  
 
Apakah kemitraan bapak angkat? Kemitraan bapak angkat adalah hubungan non-bisnis 
antara perusahaan besar (bapak angkat) dengan satu atau lebih usaha kecil (anak angkat). 
Hubungan itu lebih merupakan tanggungjawab sosial perusahaan besar daripada kegiatan 
yang berorientasi pada laba. Bapak angkat memberikan bantuan keuangan (hibah, pinjaman 
lunak) dan bantuan teknis (pelatihan, konsultasi dan fasilitasi) untuk mengembangkan usaha 
kecil. 
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Apakah kemitraan off-line? Hubungan off-line adalah hubungan kemitraan bapak angkat 
antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil dengan bidang usaha yang jauh berbeda, 
sehingga produk dari satu pihak tidak bisa merupakan masukan bagi pihak yang lain. 
Hubungannya bersifat sangat sosial kalau bukan murni sosial. Contohnya perusahaan 
pengerjaan baja yang besar membina usaha-usaha kecil kerajinan dan perusahaan 
telekomunikasi yang besar mengasuh perajin batu aji. 
 
Apakah kemitraan on-line? Kemitraan on-line adalah kemitraan bapak angkat antara 
perusahaan besar dengan usaha kecil pada lini bisnis yang sama, sehingga produk satu usaha 
kecil bisa menjadi masukan bagi perusahaan besar atau sebaliknya, produk perusahaan besar 
merupakan kebutuhan usaha kecil. Hubungannya lebih bersifat komersial dibandingkan 
dengan hubungan off-line. Contohnya produsen pakan ternak memasok pakan dan menyerap 
hasil produksi petambak udang dan peternak unggas. Banyak perusahaan inti rakyat (PIR) 
kelapa sawit juga merupakan contoh hubungan on-line antara perusahaan inti (pabrik 
pengolah minyak kelapa sawit) dengan petani plasma kelapa sawit. 
 
Di sektor pertanian, contoh hubungan subcontracting adalah antara pabrik gula dengan petani 
tebu, dan antara pabrik garam dengan petambak garam. Hubungan ini tidak dianggap sebagai 
kemitraan Bapak Angkat karena berdasarkan pada kontrak yang formal dan mengikat, dan 
jika diperlukan bantuan teknis dan bantuan keuangan, bantuan itu diberikan oleh kontraktor 
secara komersial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 106

Kode 
EN-2.4-TR1 Aspek-Aspek Teknis Bisnis 

Topik 2.4.1 
Transparan 1/13 5 W – 1 H 

Minggu 12 

 
“5 W – 1H” sering disebut 

pendekatan ilmiah: 
 

What (Apa)? 
When (Kapan)? 
Who (Siapa)? 
Where (Di mana)? 
Why (Mengapa)? 

How 
(Bagaimana)?

 
Pendekatan ini juga bisa dipakai untuk 
memahami konsep “produksi”. 
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Kode 
EN-2.4-TR2 Aspek-Aspek Teknis Bisnis 

Topik 2.4.1 
Transparan 2/13 

Pertanyaan-Pertanyaan Tentang 
Produksi 

Minggu 12 

 
 

Apa yang 
diproduksi? 

Barang, jasa, atau 
kombinasi dari keduanya 

Bahan-bahan 
masukan apa yang 
dibutuhkan? 

Faktor-faktor produksi: 
Tanah dan sumberdaya 
alam; sumberdaya 
manusia; modal. Apa 

Nilai apa yang 
diciptakan oleh 
produk itu? 

Manfaat-manfaat pokok 
produk (pemakaian, 
psikologis, pengurangan 
masalah) 

Siapa yang 
mengkonsumsi 
produk itu? 

Pelanggan, pasar sasaran 

Siapa yang 
memproduksi? 

Sumberdaya manusia: 
Rekrutmen, pelatihan Siapa 

Siapa yang 
memasok bahan-
bahan masukan? 

Pemasok barang, penyedia 
jasa, industri hulu, bank 

Kapan Kapan 
memproduksinya? 

Jadual produksi: 
Konstan atau musiman 

Di mana 
memproduksinya? Lokasi bisnis 

Di mana Di mana 
menyediakan 
produknya? 

Penggudangan, 
transportasi, perantara 
pasar 

Mengapa 
Mengapa 
memproduksi 
sendiri, tidak 
membelinya saja? 

Keputusan membuat atau 
membeli: 
Outsourcing/subcontracting 

Bagaimana Bagaimana 
memproduksinya? 

Memilih teknologi: 
Padat modal/padat karya 
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Kode 
EN-2.4-TR3 Aspek-Aspek Teknis Bisnis 

Topik 2.4.1 

Transparan 3/13 

Bahan-Bahan Masukan Untuk 
Bisnis  

(Faktor-Faktor Produksi) 

Minggu 12 

 
 

Faktor-Faktor 
Produksi Penggunaan 

Tanah Bangunan, produksi, penyimpanan, 
dsbnya. 

Bangunan Produksi, kantor, tempat pameran, 
penggudangan, dsbnya. 

Mesin, kendaraan, 
peralatan 

Produksi, pengadaan, penyerahan.

Bahan baku Produksi 
Air Produksi dan kegiatan-kegiatan 

bisnis lainnya. 
Listrik, sambungan 
telpon 

Produksi, komunikasi dan 
kegiatan-kegiatan bisnis lainnya. 

Tenaga kerja Produksi, staf kantor, kegiatan-
kegiatan bisnis lainnya. 

Modal Membeli tanah, bangunan, 
peralatan mesin, fasilitas umum, 
bahan baku, upah dan gaji, 
dsbnya. 

Informasi (jika tidak 
gratis) 

Perencanaan, pengambilan 
keputusan, dsbnya. 

………….. ……………….. 
 
Bahan masukan yang dibutuhkan bergantung kepada 
produk (barang, jasa, atau kombinasi dari keduanya), 
jenis proses produksi/operasi, teknologi yang dipakai 
dan lokasi bisnis. 
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Catatan Dosen 

Kode 
EN-2.4-TN2 

Unit Pembelajaran 2.4 
Latihan tentang faktor-faktor produksi, teknologi 

dan lokasi bisnis 
Tujuan Membantu mahasiswa mengidentifikasi faktor-faktor 

produksi, memilih teknologi dan lokasi bisnis 

Minggu 12 

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Tulis di papan tulis atau flipchart: “BAHAN 
MASUKAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK BISNIS”. 
Minta mahasiswa menyebutkan bahan-bahan 
masukan untuk bisnis. 
Tayangkan TRANSPARAN EN-2.4-TR3 dan 
bandingkan dengan hasil curah pendapat. 
Jelaskan secara singkat konsep-konsep “faktor-
faktor produksi”, “manajemen produksi”, “proses 
produksi process”, “teknologi” dan “lokasi bisnis”.  
Jelaskan secara singkat faktor-faktor produksi yang 
umumnya diperlukan oleh setiap usaha bisnis. 
Minta mahasiswa membaca handout untuk 
memperoleh informasi lebih lanjut. 

30’ Curah 
pendapat 

Kuliah 

 

Papan tulis 
atau flip chart
EN-2.4-TR3 
 

Bagikan handout EN-2.4-HO1. Bagi kelas menjadi 
beberapa kelompok. 
Sebutkan beberapa produk yang tersedia di pasar 
lokal atau memiliki potensi untuk ditawarkan di 
pasar lokal, seperti perawatan gedung, 
pertamanan, cable TV, lampu darurat, paket wisata 
lingkungan, pelatihan montir, rekrutmen tenaga 
kerja, kursus bahasa Mandarin, perawatan tubuh, 
makanan organik, pertunjukan tradisional, 
peralatan tenaga surya, olah raga khusus, dsbnya. 
Tugaskan masing-masing kelompok untuk 
membahas satu produk. Masing-masing kelompok 
menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 
(1) Jenis proses apakah yang dipakai untuk 

memproduksi produk ini? 
(2) Teknologi apakah yang sesuai dipakai? 
(3) Faktor-faktor spesifik apakah yang 

dipertimbangkan dalam memilih lokasi bisnis? 
(4) Faktor-faktor produksi apakah yang diperlukan 

untuk memproduksi produk ini? 
(5) Kebutuhan informasi apakah yang TIDAK 

gratis? 
Minta mahasiswa mengacu pada handout EN-2.4-
HO1 dan mereka mungkin perlu mengacu pada 
handout pada LU 2.2 (yaitu EN-2.2-HO3). 

60’ Latihan 
kelompok 

 

EN-2.4-AG1 
EN-2.4-HO1 

 

Minta masing-masing kelompok menuliskan hasil 
kerja kelompoknya pada flipchart. Pimpin suatu 
diskusi terbuka untuk mengulas hasil kerja semua 
kelompok. 

60’ Diskusi 
terbuka 

Flip chart 
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Kode 
EN-2.4-AG1 Memilih bahan masukan, teknologi dan lokasi bisnis 

2.4.1 
Tugas Kelompok 

1/3 

Latihan Tentang Produksi dan 
Faktor-Faktor Produksi 

Minggu 12 

 

Misalnya Anda akan membuka bisnis untuk 
produk tersebut dan jawablah pertanyaan-
pertanyaan berikut ini: 
 
(1) Jenis proses apakah yang dipakai untuk 

memproduksi produk ini? 

(2) Teknologi apakah yang sesuai dipakai? 

(3) Faktor-faktor spesifik apakah yang 
dipertimbangkan dalam memilih lokasi 
bisnis? 

(4) Faktor-faktor produksi apakah yang 
diperlukan untuk memproduksi produk 
ini? 

(5) Kebutuhan informasi apakah yang TIDAK 
gratis? 
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Handout 

Kode 
EN-2.4-HO1 

Unit pembelajaran 2.4 

Faktor-faktor produksi HO 1 

  
 
1. Faktor-faktor produksi  
 
Apakah faktor-faktor produksi? 
Faktor-faktor produksi, atau bahan masukan (input), adalah sumberdaya ekonomi yang 
dipakai untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk bisnis (laba) mapun kegiatan non-
bisnis (norlaba). 
 
Faktor-faktor produksi apakah yang dipakai untuk bisnis? 
Faktor-faktor produksi semula dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu tanah dan 
sumberdaya alam (dibayar dengan sewa), tenaga kerja (dibayar dengan upah) dan barang 
modal atau peralatan produksi (dibayar dengan bunga). Faktor-faktor produksi semakin 
bersifat tak berwujud (intangible). Dewasa ini faktor-faktor produksi terdiri atas uraian lebih 
lanjut dari ketiga faktor tersebut di atas: 
• Wirausahawan adalah sumberdaya manusia yang mengorganisasikan sumberdaya 

produktif lainnya untuk membuat barang dan jasa. Wirausahawan adalah bentuk khusus 
masukan tenaga kerja. Keberhasilan dan/atau kegagalan sebuah bisnis sering bergantung 
kepada mutu kewirausahaan.  

• Modal manusia adalah mutu sumberdaya tenaga kerja yang dapat diperbaiki melalui 
investasi, pendidikan, dan pelatihan. 

• Modal berarti investasi dalam barang yang bisa memproduksi barang lain di masa 
mendatang. Modal bisa mengacu pada mesin, jalan, pabrik, sekolah, dan bangunan kantor 
untuk memproduksi barang dan jasa lainnya. 

• Modal tetap mencakup mesin, pabrik, peralatan, teknologi baru, pabrik, bangunan, dan 
barang-barang yang dirancang untuk meningkatkan potensi produktif perekonomian 
untuk tahun-tahun mendatang.  

• Modal kerja mencakup persediaan barang jadi dan barang setengah jadi yang akan 
dikonsumsi secara ekonomis dalam waktu dekat atau akan dibuat menjadi barang 
konsumen jadi dalam waktu dekat.  

 
Wirausahawan dipisahkan dari tenaga kerja karena wirausahawan dibayar dengan laba 
sedangkan tenaga kerja dibayar dengan upah. Wirausahawan kadang-kadang dianggap 
sebagai faktor keempat dengan fungsi utama mengkordinasikan ketiga faktor produksi 
lainnya. 
 
Apakah informasi juga sebuah faktor produksi? 
Informasi sangat penting artinya bagi bisnis, tapi sering kali tersedia secara Cuma-cuma. 
Dalam beberapa hal, sangat mahal memperoleh informasi (informasi pasar dan informasi 
teknologi). 
 
2. Manajemen Produksi/Operasi  
 
Apakah manajemen operasi? 
Manajemen produksi (atau operasi) adalah pengarahan dan pengendalian proses-proses 
yang mengubah berbagai sumberdaya (faktor-faktor produksi) menjadi produk jadi yang 
menciptakan nilai serta manfaat bagi pelanggan. Produksi barang mencakup semua kegiatan 
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untuk memproduksi produk-produk berwujud, seperti radio, koran, bis dan buku-buku teks. 
Operasi jasa mencakup semua kegiatan untuk memproduksi produk berwujud maupun tak 
berwujud, seperti siaran, transportasi, pendidikan dan pengolahan makanan. 

Bagaimana perkembangan operasi dewasa ini? 
Pelanggan semakin terlibat dalam berbagai kegiatan produksi dengan kemajuan komunikasi 
elektronik. Pemesanan semakin cepat, jadual sekamin ketat dan waktu penyerahan semakin 
singkat. Sebagai jawaban terhadap perkembangan ini, perusahaan-perusahaan juga 
menggunakan teknologi elektronik dalam operasi mereka untuk mengatasi berbagai masalah 
produksi yang diidentifikasi sebelumnya. Dewasa ini mesin-mesin moderen berjalan lebih 
bersih, lebih cepat dan lebih aman. Perusahaan-perusahaan tidak lagi menghadapi desakan 
untuk melakukan produksi massal, tapi harus senantiasa menghadapi perubahan. Perusahaaan 
lebih mengandalkan pada jaringan pasok (melalui outsourcing dan subcontracting) bukannya 
kegiatan internal yang terintegrasi. Lebih banyak pekerjaan dan lebih banyak lapangan kerja 
yang tercipta di sektor jasa daripada di sektor manufaktur. 
 
3. Proses operasi  
 
Apakah proses operasi? 
Proses operasi adalah seperangkat metode dan teknologi yang dipakai untuk memproduksi 
barang atau jasa. 
 
Bagaimana operasi menciptakan nilai? 
Operasi memberikan kepada konsumen suatu manfaat (utility) atau kemampuan suatu produk 
memenuhi kebutuhan atau keinginan. Ada empat jenis utility – waktu, tempat, pemilikan dan 
bentuk. Produksi banyak berperan di dua bidang, form utility dengan mengubah bahan baku 
dan keterampilan manusia menjadi barang dan jasa jadi, dan time utility dengan membuat 
produk tersedia ketika konsumen menghendakinya.  
 
Apakah proses analitis (analytic process)? 
Suatu proses produksi di mana sumberdaya diuraikan menjadi komponen-komponen untuk 
menciptakan produk jadi. Contohnya adalah memasok potongan-potongan ayam kepada 
rantai ayam goreng (fried chicken chain), dengan memotong badan ayam menjadi bagian-
bagian yang dikemas. 

Apakah peoses sintetis (synthetic process)? 
Suatu proses produksi di mana sumberdaya digabung untuk menciptakan produk jadi. 
Contohnya adalah memproduksi panel beton dengan mencampurkan batangan baja, kawat, 
pasir, pecahan batu, semen, air. 
 
Apakah high-contact system? 
Suatu sistem operasi di mana pelanggan menjadi bagian dari sistem dalam proses penyerahan 
jasa. Contohnya adalah sistem transit. 
 
Apakah low-contact system? 
Suatu sistem operasi di mana pelanggan tidak perlu menjadi bagian dari sistem untuk 
menerima jasa. Contohnya adalah operasi pemrosesan cek. 
 
Apakah ciri-ciri pokok operasi jasa? 
Berfokus pada hasil dan proses, fokus pada ciri-ciri jasa (tidak berwujud, disesuaikan dengan 
kebutuhan pembeli, tidak bisa disimpan), fokus pada hubungan pelanggan-jasa (konsumen 
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dapat mempengaruhi proses operasi), dan focus pada mutu pelayanan (kerja yang baik tidak 
selalu berarti pelayanan yang baik). 
 
4. Teknologi  
 
Apakah teknologi? 
Teknologi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang nyata dan tercipta oleh upaya mental dan 
fisik manusia mengubah alam untuk mencapai suatu nilai. Dalam pengertian ini, teknologi 
adalah tingkat pengetahuan kita saat ini mengenai bagaimana mengkombinasikan berbagai 
sumberdaya untuk membuat produk yang diinginkan, memecahkan permasalahan, memenuhi 
kebutuhan, atau memuaskan keinginan. Teknologi dalam hal ini mencakup metode teknis, 
keterampilan, proses, teknik, perkakas dan bahan baku. Teknologi adalah alat manusia untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti lapar, dan memenuhi keingingan seperti 
meningkatkan “taraf hidup” dan memperbaiki “kondisi kehidupan manusia." 
 
Apakah perbedaan antara ilmu pengetahuan, rekayasa dan teknologi? 
Ilmu pengetahuan penyelidikan atau studi tentang alam, bertujuan menemukan 
hubungan permanen antara berbagai elemen dunia. Ilmu pengetahuan biasanya 
menggunakan teknik-teknik formal, yaitu seperangkat prosedur baku, seperti metode 
ilmiah. Rekayasa adalah penggunaan secara formal prinsip-prinsip ilmu 
pengetahuan maupun teknologi untuk mencapai hasil yang direncanakan atas dasar 
pengalaman empiris (profesional). Teknologi mencakup penggunaan dan penerapan 
segala bentuk pengetahuan (yaitu, ilmu pengetahuan, rekayasa, matematika, 
bahasa, dan sejarah), baik secara formal maupun informal, untuk mencapai hasil 
yang "praktis". 
 
Apakah contoh-contoh teknologi moderen? 
Teknologi moderen mencakup pertanian dan perawatan hewan, seni, arsitektur, atletik dan 
rekreasi, transportasi, hukum dagang, obat dan kesehatan, kemiliteran dan bisnis (termasuk 
ilmu pengetahuan informasi). 
 
Mengapa bisnis itu suatu teknologi? 
Bisnis adalah alat manusia untuk memproduksi dan menjual barang dan jasa untuk 
memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginan. Bisnis mencakup 
penggunaan bahan baku, perkakas, metode dan tenaga manusia, dan unsur-unsur lain yang 
termasuk dalam faktor-faktor produksi. Bisnis tidak boleh terbatas pada penggunaan teknik-
teknik formal seperti halnya ilmu pengetahuan dan tidak harus mengikuti prosedur formal 
seperti halnya rekayasa. 
 
5. Memilih Teknologi  
 
Mengapa perusahaan harus memilih teknologi produksinya? 
Bisnis adalah suatu teknologi, menggunakan tenaga manusia dan mesin. Tenaga manusia 
dipekerjakan dan mesin dibeli dengan menggunakan modal sehingga mesin termasuk barang 
modal. Di sektor manufaktur, bisnis harus menentukan apakah proses produksinya banyak 
bergantung pada tenaga manusia (mempekerjakan lebih banyak tenaga manusia) atau mesin 
(menggunakan lebih banyak mesin dan peralatan). 
 
Apakah bisnis padat modal? 
Bisnis yang lebih mengandalkan mesin daripada tenaga manusia. Contohnya adalah 
menggali saluran menggunakan bulldozer dan peralatan berat lainnya. Pekerjaan 
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dapat diselesakan lebih cepat tapi dampak ekonominya pada masyarakat sekitar 
sangat kecil. 

Apakah bisnis padat karya? 
Bisnis yang lebih mengandalkan tenaga manusia daripada mesin. Contohnya menggali 
saluran menggunakan tenaga manusia untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan 
dampak ekonomi proyek pada masyarakat sekitar. 
 
Apakah pengaruh perkembangan teknologi pada pemilihan teknologi? 
Kecenderungan bisnis untuk memproduksi lebih banyak jasa daripada barang juga 
merupakan kecenderungan menggunakan lebih banyak tenaga kerja, karena jasa lebih banyak 
bergantung pada tenaga kerja dan faktor manusia. Tetapi kecenderungan ini berbeda dengan 
pilihan produksi padat karya karena produksi padat karya berarti menggunakan lebih banyak 
tenaga kerja kerah biru, sementara kecenderungan pada operasi jasa berarti mempekerjakan 
lebih banyak tenaga kerja kerah putih. Sebagai contoh, dengan penggunaan mesin-mesin 
moderen (teknologi padat modal) untuk mengurangi masalah mutu yang teridentifikasi 
sebelumnya, dan dengan menerapkan pelayanan pelanggan (customer service), perusahaan 
akan memutuskan hubungan kerja dengan banyak tenaga kerah biru tapi merekrut  banyak 
tenaga kerah putih untuk menjadi wiraniaga penjualan.  
 
Bagaimana memilih teknologi baru? 
Pertanyaan-pertanyaan berikut ini perlu diperhatikan sebelum membeli teknologi baru: 
(1) Apakah penggunaan teknologi baru itu akan meningkatkan pangsa pasar? 
(2) Apakah teknologi itu akan mempengaruhi laba bisnis jangka pendek dan jangka panjang? 
(3) Apakah studi pasar telah dilakukan untuk menentukan permintaan akan produk baru? 
(4) Jika teknologi itu dipakai untuk memproduksi produk baru, berapa lama waktu yang 

diperlukan untuk memperoleh akseptasi konsumen? 
(5) Apakah tenaga manusia, bahan dan modal cukup tersedia untuk memproduksi dan 

memasarkan produk baru itu? 
(6) Apakah wirausahawan memiliki cukup pengetahuan dan pengalaman untuk 

memperkenalkan teknologi baru itu kepada bisnis? 
(7) Bagaimana teknologi baru itu mempengaruhi skala dan operasi bisnis? 
(8) Bagaimana reaksi pesaing dengan penggunaan teknologi baru itu? 
 
Apakah teknologi terbaik untuk usaha skala kecil atau bisnis pemula? 
Teknologi padat modal akan meningkatkan kebutuhan modal, dan teknologi padat karya juga 
akan meningkatkan skala perusahaan. Untuk usaha skala kecil atau bisnis pemula, teknologi 
yang terbaik adalah teknologi tepat guna. 
 
Apakah teknologi tepat guna? 
Teknologi tepat guna memiliki beberapa ciri, yaitu sederhana, efektif, mudah diperoleh, 
fleksibel, tahan lama, efisien dan efektif biaya. 
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Sederhana Pemakai teknologi harus bisa menerapkannya tanpa mengalami kesulitan. 
Teknologi yang sulit akan menimbulkan lebih banyak barang cacat. 

Efektif Teknologi yang benar-benar sesuai dengan tujuan pemakai. Efektivitas 
lebih mengutamakan tercapainya sasaran. 

Mudah 
diperoleh 

Teknologi yang dapat dibeli atau diperoleh di pasar lokal. 

Luwes Teknologi yang dapat berubah untuk disesuaikan dengan perubahan-
perubahan di masa mendatang. 

Tahan lama Teknologi yang tidak banyak memerlukan pemeliharaan dan perbaikan. 
Efisien Teknologi yang hemat dalam penggunaan sumberdaya. 
Efektif biaya Manfaatnya harus lebih besar daripada biaya teknologi. 

 
6. Lokasi bisnis  
 
Manajemen operasi mencakup perencanaan, pengorganisasian, penjadualan dan pengendalian 
operasi. 
 
Apakah komponen-komponen utama perencanaan operasi? 
• Perencanaan kapasitas atau jumlah produk yang bisa diproduksi oleh perusahan dengan 

kondisi normal; 
• Perencanaan layout atau tata-letak mesin, peralatan dan perlengkapan untuk bisa 

memenuhi secara efektif kepada permintaan pasar; 
• Perencanaan lokasi untuk memproduksi barang dan jasa, dengan berbagai keuntungan 

dalam hal biaya produksi dan fleksibilitas.  
 
Apakah arti penting lokasi bisnis? 
Lokasi bisnis merupakan faktor vital bagi berhasil atau gagalnya bisnis kecil. Dengan lokasi 
yang baik bisnis yang tidak terlalu istimewa pun bisa bertahan, namun dengan lokasi yang 
jelek bisnis yang direncanakan dengan sebaik-baiknya pun bisa gagal.  
 
What faktor-faktor umum are to be considered in selecting lokasi bisnis? 
• Ekonomi, yaitu basis ekonomi masyarakat, kegiatan bisnis, tingkat pendapatan, kesehatan 

industri, pertumbuhan lapangan kerja, dsbnya. 
• Jumlah penduduk, yaitu pertumbuhan penduduk, struktur usia, dsbnya. 
• Persaingan, yaitu adanya pesaing langsung dan tak langsung, dsbnya. 
 
What faktor-faktor spesifik are to also to be considered? 
Lalu-lintas (pelanggan), angkutan umum, halaman parkir, jaringan listrik dan telpon, rencana 
tata kota (zoning), peraturan dan perundangan setempat, pembuangan sampah, dsbnya. 
 
Apakah the faktor-faktor spesifik for retail, wholesale, service dan manufacturing firms? 
• Pedagang pengecer: lalu-lintas pelanggan, halaman parkir, kedekatan dengan 

pusat pelayanan, kawasan perkantoran, dsbnya. 
• Pedagang besar: angkutan barang, bangunan, sarana, fasilitas umum, 

peruntukan wilayah, dsbnya. 
• Perusahaan jasa: untuk jasa high-contact, lalu-lintas pelanggan, halaman parkir, 

kedekatan dengan pusat perbelanjaan dan pusat pelayanan, dsbnya. 
• Perusahaan manufaktur: angkutan barang, kedekatan dengan sumber bahan 

baku, peruntukan wilayah, pembuangan limbah, fasilitas umum, dsbnya. 
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Bagaimana memilih lokasi yang spesifik? 
Prosedur berikut ini disarankan ketika memilih lokasi bisnis: 
(1) Buat daftar faktor-faktor yang Anda rasakan sebagai “persyaratan mutlak” untuk menilai 

lokasi bisnis. Juga buat daftar faktor-faktor yang lebih baik bila dipenuhi tapi bukan 
persyaratan mutlak. 

(2) Tentukan lokasi-lokasi di lingkungan masyarakat Anda yang mungkin memenuhi faktor-
faktor dalam daftar Anda. 

(3) Kunjungi lokasi-lokasi itu untuk melihat kenampakan umumnya dan sisihkan lokasi-
lokasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Anda. Kurangi jumlah pilihannya sampai 2 
atau 3 lokasi yang paling sesuai. 

(4) Kunjungi lokasi-lokasi itu lagi dan gunakan suatu daftar periksa (checklist) untuk menguji 
lokasi-lokasi dengan daftar yang sudah Anda buat. Fokuskan pada faktor- faktor yang 
sangat menentukan keberhasilan bisnis Anda. 

(5) Kembali ke lokasi-lokasi itu pada saat-saat yang berbeda di siang dan sore hari untuk 
lebih memahami kesesuaian masing-masing lokasi. 

(6) Lakukan perhitungan lalu-lintas pada masing-masing lokasi. Hitung jumlah mobil dan 
pejalan kali yang melewati masing-masinglokasi pada berbagai saat untuk menghitung 
jumlah pelanggan potensial. 

(7) Minta pendapat para konsultan dan pebisnis berpengalaman di daerah itu membantu Anda 
memilih satu lokasi. 

(8) Lakukan analisis terhadap semua fakta dan pendapat yang telah Anda kumpulkan 
sebelum mengambil keputusan akhir mengenai lokasi bisnis Anda. 

 
7. Kawasan industri  
 
Apakah kawasan industri? 
Kawasan industri adalah sebidang tanah yang disisihkan untuk pengembangan 
industri. Kawasan industri biasanya berlokasi di dekat fasilitas angkutan, terutama 
bila berbagai jenis prasarana angkutan bertemu: jalan raya, jalan kereta api, bandar 
udara, dan sungai yang bisa dilayari. Versi kawasan industri “kelas ringan” adalah 
pusat perkantoran, untuk kantor-kantor dan industri ringan, bukan industri berat.  
 
Apakah konsep yang melandasi pembentukan kawasan industri? 
Gagasan menyisihkan sebidang tanah untuk kawasan industri dilandasi oleh 
beberapa konsep: 
• Untuk memusatkan prasarana di suatu kawasan untuk menekan biaya per-bisnis prasarana 

itu. Prasarana itu meliputi jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, listrik tegangan tinggi, 
kabel induk komunikasi, waduk air besar, dan jaringan pipa gas besar.  

• Untuk merangsang tumbuhnya bisnis baru dengan menyediakan prasarana terpadu di satu 
lokasi.  

• Memisahkan industri dari kawasan perkotaan untuk mengurangi dampak lingkungan dan 
dampak sosial dari industri.  

• Untuk menyediakan sarana pengendalian lingkungan yang terpusat sesuai dengan 
kebutuhan kawasan industri.  

 
Apakah sentra industri? 
Sentra industri adalah pemusatan geografis sejumlah industri atau bisnis yang saling 
terkait, termasuk pemasok dan lembaga-lembaga penunjangnya di bidang usaha 
tertentu. Sentra dianggap dapat meningkatkan produktivitas sehingga perusahaan-
perusahaan itu mampu bersaing, baik secara nasional maupun global. Sentra 
memiliki potensi mempengaruhi  dengan tiga cara, yaitu (1) meningkatkan 
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produktivitas perusahaan-perusahaan di dalam sentra, (2) mendorong inovasi di 
bidang usaha itu, dan (3) merangsang tumbuhnya bisnis baru. Di samping sentra-
sentra geografis, ada juga sentra sektoral, yaitu sejumlah perusahaan yang 
beroperasi bersama dalam satu sektor komersial misalnya kelautan; sentra 
horisontal, yaitu keterkaitan antara sejumlah bisnis menggunakan sumberdaya yang 
sama misalnya manajemen ilmu pengetahuan (knowledge management); dan sentra 
vertikal, misalnya sentra rantai pasok (supply chain cluster). 
 
8. Modal 
 
Apakah modal? 
Modal atau barang modal atau modal riil mengacu pada barang tahan lama yang 
telah diproduksi untuk dipakai sebagai faktor produksi. Contohnya mesin sekop 
(peralatan) dan bangunan kantor (structures). Modal finansial mengacu pada dana 
(uang) yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada wirausahawan untuk membeli 
modal riil (misalnya peralatan produksi). Modal finansial disediakan oleh pemberi 
pinjaman dengan harga tertentu: bunga. Dalam manajemen keuangan dan 
akuntansi, modal umumnya mengacu pada kekayaan finansial, terutama yang 
dipakai untuk membuka atau menjalankan bisnis. 
 
Apakah modal sendiri? 
Modal sendiri adalah modal yang disediakan oleh pemilik perusahaan. Pada 
pembukaan bisnis, pemilik menempatkan sejumlah dana ke dalam bisnis untuk 
membeli aktiva (assets). Bila para pemilik adalah pemegang, hak kepemilkannya 
bisa disebut modal pemegang saham. Dari segi akuntansi, bisnis merupakan jumlah 
dari kewajiban (liabilities) atau jumlah aktiva; atau lazim disebut persamaan 
akuntansi. Setelah semua kewajiban diperhitungkan, maka selisih positif merupakan 
hak pemilik dalam bisnis. Dengan demikian, menurut istilah akuntansi, modal pemilik 
(ownership equity) adalah sisa positif atas aktiva setelah semua kewajiban dibayar. 
 
Apakah pinjaman? 
Pinjaman adalah sejenis utang. Segala sesuatu yang materiil bisa dipinjamkan tapi 
pinjaman di sini hanya berarti pinjaman uang. Pinjaman menyangkut redistribusi 
aktiva finansial dalam jangka waktu tertentu, antara pemberi pinjaman dengan 
peminjam. Mula-mula peminjam menerima sejumlah uang dari pemberi pinjaman, 
yang kemudian dikembalikan, biasanya tapi tidak selalu dalam bentuk angsuran, 
kepada pemberi pinjaman. Jasa ini umumnya diberikan dengan biaya, yang disebut 
bunga atas utang tersebut. Secara hukum, pinjaman adalah janji kontrak peminjam 
untuk mengembalikan sejumlah uang untuk memperoleh janji dari kreditur untuk 
memberikan pinjaman lagi. 
 
9. Modal ventura 
 
Apakah modal ventura? 
Modal ventura adalah sejenis modal sendiri yang diberikan oleh pemodal profesional 
kepada bisnis baru yang tumbuh cepat. Umumnya diberikan dalam bentuk uang 
tunai dan ditukar dengan saham pada perusahaan penerima modal ventura. 
Investasi modal ventura biasanya berisiko tinggi, tapi berpotensi memberikan 
imbalan investasi di atas rata-rata. Modal ventura bisa mencakup keahlian 
manajerial dan keahlian teknis.  
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Siapa penyedia modal ventura? 
Kebanyakan modal ventura berasal dari sekelompok pemodal kaya, bank invetasi 
dan lembaga keuangan lain yang menghimpun investasi atau kemitraan semacam 
itu. Bentuk pemerolehan modal semacam ini sangat populer di kalangan perusahaan 
baru, atau usaha ventura, dengan sejarah operasi yang terbatas, yang tidak dapat 
memperoleh dana dari utang.  
 
Siapa yang bisa memperoleh modal ventura? 
Pemodal ventura biasanya sangat selektif dalam menentukan pada bisnis apa 
investasinya dilakukan; pemodal ventura mungkin melakukan investasi dalam satu 
dari empat ratus peluang yang diajukan kepadanya. Pemodal ventura umumnya 
sangat tertarik kepada usaha-usaha ventura dengan potensi pertumbuhan yang luar 
biasa tinggi, karena hanya peluang-peluang semacam itu yang cenderung 
memberikan laba finansial yang sesuai dan peluang-peluang semacam itulah yang 
memungkinkan penarikan modal (exit) dalam jangka waktu yang diinginkan oleh 
pemodal ventura (biasanya 3-7 tahun). 
 
10. Lembaga keuangan 
 
Apakah lembaga keuangan? 
Lembaga keuangan berfungsi sebagai agen yang memberikan jasa keuangan 
kepada nasabahnya. Jenis-jenis umum lembaga keuangan meliputi bank, credit 
union, perantara saham, dan bisnis-bisnis semacam itu. Lembaga keuangan 
memberikan jasa sebagai perantara. Lembaga keuangan bertanggungjawab 
memindahkan dana dari pemodal kepada perusahaan yang memerlukan dana itu. 
Keberadaan lembaga keuangan memperlancar aliran uang dalam perekonomian. 
Untuk melakukan hal ini, bank menghimpun tabungan untuk mengurangi risiko para 
penabung agar tersedia dana untuk dipinjamkan. 
 
Apakah bank? 
Bank adalah lembaga komersial atau lembaga negara yang memberikan jasa keuangan. Bank 
komersial menerima deposito dari pelanggan dan selanjutnya memberikan pinjaman atas 
dasar deposito itu. Bank memperoleh laba dari selisih antara tingkat bunga yang dibayarkan 
atas deposito serta sumber-sumber dana lainnya, dengan tingkat bunga yang dibebankan 
dalam kegiatan pemberian pinjamannya. Selisih ini disebut spread antara biaya dana (cost of 
fund) dengan sukubunga pinjaman yang diberikan. Jasa keuangan lainnya adalah 
menguangkan cek, menerbitkan kartu kredit, kartu ATM, dan kartu debit, safe deposit dan 
jasa konsultasi keuangan.  
 
11. Leasing 
 
Apakah leasing? 
Lease adalah hak menggunakan aktiva (properti, kendaraan, sistem computer) yang 
diberikan perusahaan leasing (lessor) kepada seseorang (biasanya disebut lessee 
atau tenant) selama jangka waktu yang sudah ditentukan atau tidak, di mana lessee 
memperoleh hak pemilikan atas properti itu dengan melakukan serangkaian 
pembayaran yang sudah ditentukan atau tidak. Pada akhir jangka waktu leasing, 
lessee memiliki opsi untuk membeli aktiva yang “disewa” itu. 
 
 
Apakah keuntungan dan kerugian leasing? 
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Keuntungan dan kerugian leasing bergantung kepada perjanjiannya. Dibandingkan dengan 
meminjam uang lalu membeli aktiva, leasing bisa memberikan keluwesan keuangan 
(misalnya tidak memerlukan agunan seperti dalam meminjam uang dari bank). Di samping 
itu, dengan perjanjian leasing lessee bisa menghindari keusangan aktiva karena kemajuan 
teknologi (obsolescence). Atau sebaliknya, lessee masih harus melakukan pembayaran 
meskipun ia tidak menggunakan lagi aktiva yang disewa itu. Berdasarkan kontrak, lessee 
tidak berhak memodifikasi atau memodernisasi aktiva yang masih belum habis jangka waktu 
leasing-nya.  
 
12. Kredit perdagangan 
 
Apakah kredit perdagangan? 
Seorang wirausahawan dapat memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkannya melalui kredit 
perdagangan, di mana dia, dengan menerima barang atau jasa itu, setuju membayar kepada 
pemasok barang atau penyedia jasa sejumlah uang sesuai dengan persyaratan kredit. 
Persyaratan kredit mencantumkan jangka waktu kredit (misalnya dua sampai tiga minggu, 
satu bulan, dsbnya), dan kadang-kadang juga ketentuan diskon tunai. Untuk kebanyakan 
bisnis, penundaan pembayaran bahkan hanya selama satu minggu akan sangat berarti bagi 
operasinya. Dari sudut pandang kreditur (pemasok barang, penyedia jasa), kredit 
perdagangan diberikan untuk meningkatkan penjualan mereka. Oleh karena itu mereke sangat 
memperhatikan pembayarannya dan memberikan kredit hanya kepada pelanggan yang benar-
benar mereka kenal. 
 
Dapatkah setiap wirausahawan memperoleh kredit perdagangan? 
Kredit perdagangan tidak tersedia bagi semua pelanggan. Biasanya, suatu bisnis baru harus 
mula-mula membangun hubungan baik dengan pemasok barang atau penyedia jasa untuk 
memproleh kepercayaan. Mereka harus meyakinkan pemasok barang atau penyedia jasa, 
bahwa bisnis mereka mampu memanfaatkan peluang untuk meningkatkan operasi bisnis 
mereka. 
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Catatan Dosen 

Kode 
EN-2.4-TN3 

Unit Pembelajaran 2.4 
Latihan tentang faktor-faktor produksi, teknologi 

dan lokasi bisnis 
Tujuan Membantu mahasiswa membuat rencana produksi atas 

dasar suatu rencana penjualan. 

Minggu 12 

 

Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Minta mahasiswa mengacu pada rencana 
penjualan Tom dan Emily atau solusi dari latihan 
kelompok EN-2.3-AG1 pada unit pembelajaran 
sebelumnya. Lihat tabel berikut ini. 
Ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini melalui 
sesi diskusi terbuka: 
1. Produk-produk apa yang dijual oleh Tom dan 

Emily? Apakah produk itu barang, jasa, atau 
kombinasi keduanya? 

2. Produk mana yang memiliki pola penjualan 
musiman? Dapatkah Tom dan Emily 
“mengubah” pola musiman itu, atau apakah 
mereka harus mengikuti pola ini dalam 
penjualan mereka? 

3. Bagaimana mereka membeli seragam sekolah 
dari produsennya? Apakah mereka memesan 
dengan jumlah mengikuti pola musiman atau 
dengan jumlah sama setiap bulan? Apakah 
konsekuensi dari masing-masing kebijakan? 

4. Jika Anda Tom dan Emily, prakiraan mana 
yang akan Anda ikuti? Prakiraan yang pesimis 
atau yang optimis? 

5. Misalnya Anda memilik satu prakiraan dan 
memesan produk dengan jumlah pesanan 
sama dengan jumlah penjualan: Apa yang akan 
terjadi bila penjualan aktual naik 10%? Apa 
yang terjadi bila penjualan aktual turun 10%? 

Sesi ini diharapkan mengarah kepada konsep-
konsep “rencana produksi” dan “persediaan”. 

15’ Diskusi 
terbuka 

Papan tulis 
atau flip chart

 

Dengan menggunakan TRANSPARAN EN-2.4-
TR4, EN-2.4-TR5, EN-2.4-TR6, EN-2.4-TR7, EN-
2.4-TR8, EN-2.4-TR9, jelaskan konsep-konsep 
rencana produksi dan persediaan. Untuk mencek 
pemahaman mahasiswa, tanyakan: 
• Apakah rencana produksi di luar atau di dalam 

kendali wirausahawan? 
• Persediaan: Apakah ini jumlah produk tak 

terjual atau semacam investasi? 
Lihat Konsep dan Teori berikut ini. Usahakan 
kuliah sesingkat mungkin karena pemahaman 
konsep tidak hanya dari “mendengarkan” kuliah 
dan “melihat” transparan, tetapi juga dengan 
“mengerjakan” latihan berikut ini. 

15’ Kuliah 

Diskusi 
terbuka 

EN-2.4-TR4 
EN-2.4-TR5 
EN-2.4-TR6 
EN-2.4-TR7 
EN-2.4-TR8 
EN-2.4-TR9 
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Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Bagi kelas menjadi 4 (empat) kelompok. 

Tugaskan masing-masing kelompok mengerjakan 
satu dari 4 latihan yang diuraikan pada EN-2.4-
AG2. 

(1) Kebijakan produksi stabil untuk pola musiman 
dari permintaan akan barang. 

(2) Kebijakan persediaan stabil untuk pola 
musiman dari permintaan akan barang. 

(3) Melayani permintaan akan jasa yang polanya 
belum diperhalus. 

(4) Melayani permintaan akan jasa yang polanya 
sudah diperhalus. 

Minta semua kelompok mempresentasikan 
kesimpulan dari latihan mereka. Solusi untuk 
empat latihan itu tertera pada catatan perkuliahan 
ini. Namun untuk mahasiswa, cukup diberitahukan 
bahwa solusinya adalah grafik secara berturut-turut 
pada TRANSPARAN EN-2.4-TR6, EN-2.4-TR7, 
EN-2.4-TR8, EN-2.4-TR9. 

1 jam 
00’

Latihan 
kelompok 

EN-2.4-AG2 
EN-2.4-TR6 
EN-2.4-TR7 
EN-2.4-TR8 
EN-2.4-TR9 
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Rencana penjualan dengan asumsi 70% pangsa pasar pakaian seragam sekolah dan satu paket seragam per anak 
 

Perputaran tahunan: 10.500 CU (-10% penyimpangan: 9.450, +10% penyimpangan: 11.550) 
 Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des Jumlah 

Persentase 2% 5% 9% 2% 2% 3% 13% 40% 10% 2% 2% 10% 100%
Perputaran 210,00 525,00 945,00 210,00 210,00 315,00 1.365,00 4.200,00 1.050,00 210,00 210,00 1.050,00 10.500,00
- 10% 189,00 472,50 850,50 189,00 189,00 283,50 1.228,50 3.780,00 945,00 189,00 189,00 945,00 9.450,00
+10% 231,00 577,50 1.039,50 231,00 231,00 346,50 1.501,50 4.620,00 1.155,00 231,00 231,00 1.155,00 11.550,00

 
 

Rencana penjualan dengan asumsi 90% pangsa pasar pakaian seragam sekolah dan 1,5 paket seragam per anak 
 

Suatu skenario yang sangat optimis mengantisipasi bahwa 20% orang tua yang belum memikirkan pembelian seragam sekolah akan 
memutuskan untuk membeli pada toko Tom dan Emily. Selanjutnya menurut pemilik toko yang optimis bisa diasumsikan pembelian 1,5 paket 
seragam per anak. Rencana penjualan berikut ini cukup memungkinkan. 

 
Perputaran tahunan: 20.250 CU (-10% penyimpangan: 18.225, +10% penyimpangan: 22.275) 

 Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des Jumlah 
Persentase 2% 5% 9% 2% 2% 3% 13% 40% 10% 2% 2% 10% 100%
Perputaran 405,00 1.012,50 1.822,50 405,00 405,00 607,50 2.632,50 8.100,00 2.025,00 405,00 405,00 2.025,00 20.250,00
- 10% 364,50 911,25 1.640,25 364,50 364,50 546,75 2.369,25 7.290,00 1.822,50 364,50 364,50 1.822,50 18.225,00
+10% 445,50 1.113,75 2.004,75 445,50 445,50 668,25 2.895,75 8.910,00 2.227,50 445,50 445,50 2.227,50 22.275,00

 
 

Jasa penyesuaian pakaian 
 
Perputaran tahunan: 5.120 CU (-10% penyimpangan: 4.608, +10% penyimpangan: 5.632) 

 Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des Jumlah 
Persentase 9% 8% 9% 8% 9% 8% 8% 6% 8% 8% 9% 10% 100%
Perputaran 460.80 409.60 460.80 409.60 460.80 409.60 409.60 307.20 409.60 409.60 460.80 512.00 5,120.00
- 10% 414.72 368.64 414.72 368.64 414.72 368.64 368.64 276.48 368.64 368.64 414.72 460.80 4,608.00
+10% 506.88 450.56 506.88 450.56 506.88 450.56 450.56 337.92 450.56 450.56 506.88 563.20 5,632.00
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Latihan 1: 
 
 Tahun Jan Peb Mar Apr Mei Juni Juli Agu Sep Okt Nop Des 
Rencana penjualan (Rencana Penjualan) 1,200 24 84 180 60 48  120 156 180 120 108 96 24 
Rencana persediaan akhir          120    86 112    42    92   154   144      98     28     18      20     34   120 
Tersedia untuk dijual 1,320  110  196  222  152   202   264    254   208   138   128   130   144 
Persediaan awal -       -    86  112    42     92   154    144     98     28      18     20     34 
Rencana produksi 1,320  110  110 110  110   110   110    110   110   110    110   110   110 

 
Latihan 2: 
 
 Tahun Jan Peb Mar Apr Mei Juni Juli Agu Sep Okt Nop Des 
Rencana penjualan (Rencana Penjualan) 1,200 24 84 180 60 48  120 156 180 120 108 96 24 
Rencana persediaan akhir  120 120 120 120 120 120  120 120 120 120 120 120 120 
Tersedia untuk dijual 1,320 144 204 300 180 168  240 276 300 240 228 216 144 
Persediaan awal  - - 120 120 120 120  120 120 120 120 120 120 120 
Rencana produksi 1,320 144 84 180 60 48  120 156 180 120 108 96 24 

 
Latihan 3: 
 
 S M S S R K J S M S S R K J S M S S R 
Permintaan 17 17 3 2 2 3 2 16 17 3 2 2 3 5 18 17 5 4 2
Penjualan 9 9 3 2 2 3 2 9 9 3 2 2 3 5 9 9 5 4 2

 
 K J S M S S R K J S M Bulan 
Permintaan 1 4 14 15 3 4 4 2 4 17 17 225
Penjualan 1 4 9 9 3 4 4 2 4 9 9 150

 
Latihan 4: 
 
 S M S S R K J S M S S R K J S M S S R 
Permintaan 12 13 6 5 4 4 4 11 11 6 4 5 5 7 12 12 8 6 7
Penjualan 9 9 6 5 4 4 4 9 9 6 4 5 5 7 9 9 8 6 7

 
 K J S M S S R K J S M Bulan 
Permintaan 5 4 12 12 5 5 5 5 5 12 13 225
Penjualan 5 4 9 9 5 5 5 5 5 9 9 195
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Konsep & Teori 
 
 
1. Perbedaan antara barang dengan jasa 
  
Barang adalah produk berbentuk fisik (berwujud), sedangkan jasa adalah produk berbentuk 
non-fisik (tak berwujud). Produk yang ditawarkan di pasar bisa dalam bentuk barang murni, 
jasa murni, atau kombinasi barang dan jasa untuk memberikan manfaat yang lengkap kepada 
konsumen. 
 

Barang Jasa 
Lebih mudah dibawa, diangkut, 
diserahkan.  

Dikonsumsi di tempat jasa diproduksi. 

Pemindahan hak milik lebih mudah. Manfaat melalui perubahan pada diri (harta) 
pelanggan. 

Bisa disimpan. Persediaan antisipatif 
sangat mungkin. 

Jasa yang tak terjual hilang. Permintaan cenderung 
bersifat musiman. 

Lebih homogen. Produksi massal 
sangat mungkin. 

Lebih disesuaikan dengan permintaan. Produksi 
massal sulit. 

Lebih bergantung kepada proses Lebih bergantung kepada faktor manusia. 
Hubungan jangka-panjang dalam 
bentuk pembelian ulang. 

Hubungan jangka panjang melalui interaksi 
intensif antara penyedia jasa dan nasabah. 

 
Kontinuum Jasa – Barang 

Garam 
Minum-

an 
ringan 

Radio Mobil 
baru 

Baju 
jahit 

Resto- 
ran 

Repa-
rasi pipa 

Pem-
bersih-

an 
rumah 

Peng-
ajaran 

 
Barang murni  Jasa murni
 

 
2. Perencanaan produksi untuk penjualan musiman: 
 
Bisnis baru biasanya bisnis kecil. Oleh karena itu, situasi persaingan sempurna, di mana 
bisnis TIDAK bisa mempengaruhi pasar samasekali, merupakan asumsi yang paling sesuai. 
Bisnis baru yang kecil tidak bisa mengendalikan pasar, sehingga rencana penjualan 
perusahaan pada dasarnya adalah ramalan dengan devisasi yang cukup besar ditambah 
dengan komitmen untuk memenuhi permintaan pasar. Pola musiman permintaan pasar bukan 
hal yang mustahil, tapi cukup realistis, untuk kebanyakan produk, baik barang maupun jasa. 
Hanya beberapa produk yang permintaannya tetap dan stabil, dan hanya beberapa produk 
yang permintaan pasarnya acak (random). 
 
Di antara cara-cara yang paling lazim untuk mengatasi pola musiman penjualan adalah 
menyediakan sejumlah produk untuk mengantisipasi peningkatan permintaan pasar yang 
mendadak dan tak terduga. Tapi jumlah produk yang disediakan tidak boleh terlalu besar 
sehingga menyisakan terlalu banyak produk tak terjual bila situasi yang terjadi sebaliknya, 
yaitu kemerosostan permintaan pasar. 
 
Konsep “persediaan antisipatif“ dapat dijelaskan dengan menggunakan tabel berikut ini: 
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Misalnya permintaan pasar untuk waktu tertentu diprakirakan 1.000 unit, plus-minus deviasi 
10%. Misalnya juga bahwa bisnis memiliki tiga opsi tentang jumlah produk yang tersedia 
untuk dijual, yaitu 950 unit, 1.000 unit dan 1.050 unit. 
 

Dalam jumlah unit 
Kebijakan 
persediaan Tersedia untuk 

dijual 
Permintaan 

pasar Penjualan 

Produk 
tak 

terjual 

Penjualan 
yang 

hilang 
950 900 900 50 0
950 1.000 950 0 50950 
950 1.100 950 0 150

1.000 900 900 100 0
1.000 1.000 1.000 0 01.000 
1.000 1.100 1.000 0 100
1.050 900 900 150 0
1.050 1.000 1.000 50 01.050 
1.050 1.100 1.050 0 50

 
Jumlah produk yang tersedia untuk dijual harus ditentukan sedemikian rupa sehingga di satu 
pihak harus meminimumkan biaya persediaan (biaya modal, biaya penyimpanan, dsbnya), di 
lain pihak juga meminimumkan hilangnya peluang memperoleh keuntungan.  Keputusan ini 
tidak semata-mata masalah perhitungan, tetapi lebih merupakan latihan kompetensi 
kewirausahaan pribadi atau “personal wirausahawanial competencies“ (PECs), terutama 
mencari peluang, mencari informasi, keberanian mengambil risiko (yang diperhitungkan) dan 
perencanaan & pemantauan secara sistematis. Persediaan menyangkut risiko pada kedua 
sisinya, jika jumlahnya terlalu besar ataupun terlalu kecil. Secara teoritis, kita harus 
menemukan jumlah yang bisa meminimumkan risiko total. Tetapi wirausahawan yang sejati 
akan selalu waspada terhadap perubahan permintaan pasar dan sewaktu-waktu menyesuaikan 
rencana produksinya. 
 
3. Kebijakan produksi atau kebijakan persediaan 
 
Meskipun wirausahawan dapat merevisi rencana produksinya sewaktu-waktu, rencana 
produksi untuk satu tahun harus dibuat jauh-jauh sebelumnya. Hal ini karena banyak rencana-
rencana serta keputusan-keputusan tindak-lanjutnya banyak bergantung kepada rencana 
produksi, misalnya pembelian bahan (baku), rekrutmen tenaga kerja, sewa ruangan, dsbnya. 
 
Jumlah produk yang tersedia untuk dijual adalah persediaan awal plus jumlah produksi (atau 
pembelian dalam hal usaha perdagangan). Persediaan akhir is the jumlah produk tersedia 
untuk dijual minus jumlah penjualan. Rumus umumnya adalah: 
 

 Persediaan 
awal + 

Produksi 
atau 

Pembelian
= Penjualan + Persediaan 

akhir 

 

 
Rumus di atas adalah matematika sederhana dan mahasiswa pasti sudah tahu bahwa rumus 
itu bisa di disusun kembali dengan berbagai susunan. Masalahnya adalah mana di antara 
variabel-variabel di atas yang merupakan variabel bebas (independent variables) dan mana 
yang merupakan variabel terikat (dependent variables). 
 



 

 126

Dari penjelasan di atas, harus diasumsikan bahwa wirausahawan tidak memiliki kendali 
terhadap permintaan pasar, dan dia telah memiliki komitmen membuat produk dalam jumlah 
cukup tersedia untuk dijual. Maka dalam perencanaan produksi, penjualan harus merupakan 
variabel bebas (independent variable). Untuk kurun waktu tertentu, persediaan awal adalah 
sisa atau produk tak terjual dari kurun waktu sebelumnya, sehingga juga merupakan variabel 
bebas. Untuk dua variabel lainnya, apakah variabel bebasnya produksi/pembelian atau 
persediaan akhir, bergantung kepada kebijakan wirausahawan, yang terletak di antara dua 
kutub ekstrim, produksi stabil dan persediaan stabil. 
 
Produksi stabil berarti jumlah produksi yang sama dari bulan ke bulan. Beberapa keuntungan 
utama produksi stabil adalah (1) stabilitas kerja (perputaran tenaga kerja lebih rendah, biaya 
pelatihan lebih rendah), (2) ekonomi adalam pembelian bahan baku (penjadualan lebih baik, 
diskon volume), dan (3) pemanfaatan sebaik-baiknya fasilitas produksi (pemeliharaan secara 
teratur, kapasitas menganggur lebih kecil). Kerugian produksi stabil untuk penjualan 
musiman adalah (1) tingkat persediaan tidak stabil, dan (2) sulit mengendalikan tingkat 
investasi. Lihat solusi di atas dan grafik pada EN-2.4-TR6. 
 
Persediaan stabil berarti persediaan sama dari bulan ke bulan. Persediaan stabil 
memungkinkan (1) pengendalian sebaik-baiknya tingkat investasi dan (2) pemanfaatan 
sebaik-baiknya ruang penyimpanan. Tetapi bisnis harus mengabaikan keuntungan produksi 
stabil dalam mempekerjakan karyawan, pengadaan bahan, dan pemanfaatan sebaik-baiknya 
fasilitas produksi. Lihat solusi di atas dan grafik pada EN-2.4-TR7. 
 
Jika penjualan relatif stabil, produksi stabil lebih sesuai, tapi jika penjualan bersifat sangat 
musiman, persediaan stabil lebih sesuai. Kebijakan produksi biasanya merupakan kombinasi 
antara produksi stabil dan persediaan stabil seperti dalam contoh-contoh berikut ini: 
 
• Produksi stabil tapi tingkat persediaan tidak pernah melampaui kapasitas penyimpanan; 
• Persediaan stabil tapi tingkat produksi tidak pernah melampaui kapasitas produksi; 
• Produksi stabil tapi dengan tingkat produksi yang berbeda-beda, tinggi selama puncak 

musim dan rendah selama musim sepi; 
• Persediaan stabil tapi dengan tingkat persediaan yang berbeda-beda, tinggi selama puncak 

musim dan rendah selama musim sepi; 
• Tingkat persediaan setiap akhir bulan sama dengan prosentase ertentu dari kemungkinan 

peningkatan penjualan pada bulan tersebut; 
 
4. Persediaan barang jadi 
 
Dalam perencanaan produksi, persediaan barang jadi merupakan suatu investasi untuk 
mengantisipasi peningkatan permintaan pasar yang mendadak atau tak terduga. 
Pertanyaannya adalah apakah mau melewatkan peluang memperoleh lebih banyak laba 
dengan peningkatan permintaan pasar itu. Tapi seperti halnya investasi lain, investasi ini 
menyangkut biaya dan risiko. Wirausahawan biasanya mengembangkan kebijakan persediaan 
mereka melalui pengalaman serta pemahaman yang lebih baik tentang pola musiman 
permintaan pasar. Jika pola permintaan sulit diidentifikasi atau tidak tidak ada, yaitu jika 
permintaan bersifat sangat random, maka wirausahawan mungkin cenderung mendapatkan 
keuntungan dari rencana produksi stabil. 
 
Faktor utama yang dipertimbangkan dalam menentukan tingkat persediaan, sebagaimana 
diuraikan di atas adalah pola musiman permintaan pasar. Faktor-faktor lain adalah fasilitas 
penyimpanan, apakah produk mudah rusak (product perishability), keusangan produk 
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(product obsolescence), kemungkinan kenaikan atau penurunan harga, kehilangan atau 
pencurian, biaya persediaan (biaya modal atau bunga, asuransi), ketersediaan bahan baku, 
waktu yang diperlukan untuk memproduksi, waktu yang diperlukan untuk menyerahkan 
barang kepada konsumen, dsbnya. 
 
4. Rencana produksi untuk bisnis jasa 
 
Pola musiman permintaan pasar juga lazim untuk bisnis jasa, seperti gunting rambut, 
penjahit, perbaikan sepatu, pencucian mobil, hotel, transportasi. Dengan ciri-ciri dari jasa, 
perencanaan produksi dengan kebijakan persediaan tidak bisa diterapkan untuk bisnis jasa, 
karena sifat produk yang mudah rusak dan tidak bisa disimpan. Jumlah jasa dapat dibuat 
tersedia setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Tapi produk yang tak terjual akan hilang 
setelah waktunya berakhir. 
 
Satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh wirausahawan disebut “smoothening“, yaitu 
memperhalus fluktuasi permintaan. Sebagaimana disebutkan pada tabel di atas, hubungan 
bisnis dalam bisnis jasa banyak bergantung kepada interaksi antara penyedia jasa dengan 
nasabah. See above table. Setelah wirausahawan memperoleh pengalaman dengan para 
nasabahnya, dia bisa mempengaruhi pola permintaan pasar dengan menawarkan tarif yang 
lebih rendah selama waktu-waktu sepi, sehingga mengurangi jumlah pelanggan pada waktu-
waktu puncak. Pola yang diperhalus memungkinkan produksi yang lebih stabil dan efisiensi 
yang lebih tinggi. 
 
Sebagai contoh, kapasitas salon gunting rambut adalah 9 pelanggan per hari atau 270 per 
bulan. Jumlah permintaan cukup banyak, yaitu 225 per bulan. Masalahnya banyak pelanggan 
yang datang pada hari Sabtu dan Minggu. Pada hari-hari biasa jumlah pengunjung hanya 
antara 2 sampai 5 pelanggan, tapi pada akhir pekan 14 sampai 18 pelanggan per hari. Tidak 
semua pelanggan yang datng pada akhir pekan terlayani, dengan kapasitas maksimum 9 
pelanggan per hari. Jumlah pelanggan yang terlayani 150 per bulan, yang berarti kehilangan 
75 penjualan jasa per bulan. Lihat solusi di atas dan grafik pada EN-2.4-TR8. 
 
Dengan penawaran tarif diskon untuk hari-hari biasa, sebagian pelanggan yang semula 
meminta gunting rambut pada akhir pekan, misalnya para pensiunan dan juga beberapa 
pelajar, termotivasi untuk datang pada hari-hari biasa. Kurva permintaan pasarnya diperhalus  
(smoothened), jumlah pengunjung menjadi 4 sampai 8 pada hari-hari biasa dan 11 sampai 13 
pelanggan per hari pada akhir pekan. Salon itu sekarang bisa melayani 195 pelanggan dalam 
satu bulan, meningkatkan pemanfaatan kapasitas produksinya. Lihat solusi di atas dan grafik 
pada EN-2.4-TR9. 
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Kode 
EN-2.4-TR4 Aspek-Aspek Teknis Bisnis 

Topik 2.4.1 
Transparan 4/13 

Jumlah Produk Tersedia untuk 
Dijual 

Minggu 12 

 
• Permintaan pasar atas dasar suatu prakiraan 

(misalnya 1.000 unit), ± kemungkinan penyimpangan 
atau “kesalahan duga” (misalnya 10%). 
 

• Tiga kebijakan untuk jumlah barang tersedia untuk 
dijual (950; 1.000; dan 1.050 unit). 

 
Barang 
tersedia 

untuk 
dijual 

Perminta-
an pasar 

Penjual-
an 

Produk 
tak 

terjual 

Penjualan 
yang hilang 

900 900 50 -
1.000 950 - 50950 
1.100 950 - 150

900 900 100 -
1.000 1.000 - -1.000 
1.100 1.000 - 100

900 900 150 -
1.000 1.000 50 -1.050 
1.100 1.050 - 50

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barang 
tersedia 

untuk dijual 

Terlalu 
banyak 

Terlalu 
sedikit 

Terlalu banyak produk tak 
terjual

Terlalu banyak penjualan 
yang hilang 
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Kode 
EN-2.4-TR5 Aspek-Aspek Teknis Bisnis 

Topik 2.4.1 
Transparan 5/13 Persediaan 

Minggu 12 

 
Persediaan adalah jumlah barang dan bahan yang 
disediakan untuk dijual. Bisnis membagi persediaan ke 
dalam 3 kelompok (1) bahan baku – bahan/komponen 
yang akan dipakai untuk membuat produk, (2) bahan 
dalam proses – bahan/komponen yang telah mulai 
diolah menjadi barang jadi, dan (3) barang jadi – barang 
yang siap dijual kepada pelanggan.  
 
 Persedia-

an awal + Produksi/ 
Pembelian = Penjualan + Persedia-

an akhir 
 

     

 Jumlah tersedia untuk dijual  Jumlah tersedia untuk 
dijual 

 

 
  Unit 
Kebutuhan penjualan (dari Rencana 
Penjualan) 

 
1200

Persediaan akhir yang direncanakan + 120
Barang tersedia untuk dijual  1320
Persediaan awal - 0
Rencana produksi setahun  1320
 

• kebutuhan bahan; 
• kebutuhan tenaga kerja; 
• kebutuhan kapasitas produksi; 
• kebutuhan ruang penyimpanan;  
• dsbnya. 
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Kode 
EN-2.4-TR6 Aspek-Aspek Teknis Bisnis 

Topik 2.4.1 
Transparan 

6/13 
Produksi Stabil 

Minggu 12 

 

0
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200

Jan Peb Mar Apr Mei Juni Juli Agu Sep Okt Nop Des

U
ni

t

Penjualan Persediaan Produksi
 

 
Kelebihan: 
(1) Stabilitas lapangan kerja (perputaran tenaga kerja 

lebih rendah, biaya pelatihan lebih rendah);  
(2) Pembelian bahan (baku) lebih ekonomis 

(penjadualan lebih baik, diskon jumlah); dan  
(3) Pemanfaatan secara maksimum kapasitas produksi 

(pemeliharaan lebih teratur, kapasitas menganggur 
lebih sedikit).  

 
Kekurangan:  
(1) Tingkat persediaan tidak stabil, dan  
(2) Sulit mengendalikan tingkat investasi. 
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Kode 
EN-2.4-TR7 Aspek-Aspek Teknis Bisnis 

Topik 2.4.1 
Transparan 

7/13 
Persediaan Stabil 

Minggu 12 

 

0
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100

150

200

Jan Peb Mar Apr Mei Juni Juli Agu Sep Okt Nop Des

Un
it

Penjualan Persediaan Produksi
 

 
Kelebihan: 
(1) Tingkat investasi lebih terkendali; dan  
(2) Pemanfaatan ruang penyimpanan.  
 
Kekurangan: 
Mengabaikan kelebihan-kelebihan dari kebijakan 
produksi stabil dalam hal penyediaan lapangan kerja, 
pengadaan bahan dan pemanfaatan kapasitas produksi.  
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Kode 
EN-2.4-TR8 Aspek-Aspek Teknis Bisnis 

Topik 2.4.1 
Transparan 

8/13 

Permintaan Pasar Suatu 
Jasa 

Minggu 12 

 

Sebelum "Smoothening"
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Pe
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ng
ga

n

Permintaan Penjualan Kapasitas
 

 
Jumlah pelanggan 

 Hari 
Kerja 

Akhir 
Pekan 

Sebulan

Kapasitas operasi 9/hari 9/hari 270
Permintaan pasar 2-5 14-18 225
Penjualan 2-5 9/hari 150
Penjualan yang hilang  75

 
Dengan tarif yang sama pada hari kerja dan akhir 
pekan, banyak pelanggan yang datang pada akhir 
pekan untuk gunting rambut, dan banyak di antara 
mereka yang tak terlayani dengan kapasitas produksi 
maksimum dari penyedia jasa. 
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Kode 
EN-2.4-TR9 Aspek-Aspek Teknis Bisnis 

Topik 2.4.1 
Transparan 

9/13 

Dampak “Smoothening” 
Permintaan Pasar 

Minggu 12 

 
Setelah "Smoothening"
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Jumlah pelanggan 
 Hari 

Kerja 
Akhir 
Pekan 

Sebulan

Kapasitas operasi 9/hari 9/hari 270
Permintaan pasar 4-8 11-13 225
Penjualan 4-8 9/hari 195
Penjualan yang hilang  30

 
Dengan tarif yang lebih rendah pada hari kerja, banyak 
pelanggan yang semula datang pada akhir pekan 
beralih ke hari kerja, sehingga lebih banyak dari mereka 
yang bisa dilayani. 
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Kode 
EN-2.4-AG2 Memilih bahan masukan, teknologi dan lokasi bisnis 

2.4.1 
Tugas Kelompok 

2/3 
Menyusun Rencana Produksi 

Minggu 12 

Tujuan: Mahasiswa harus memahami bagaimana membuat rencana produksi untuk tugas kelompok 
mereka 

 
Latihan 1 

Suatu rencana penjualan dibuat atas dasar hasil-hasil survei pasar. Jumlah penjualan untuk satu tahun 
diprakirakan 1.200 unit. Sifat musiman penjualan tampak pada tabel berikut ini. 

Bulan % Bulan % Bulan % Bulan % 
Januari 2% April 5% Juli 13% Oktober 9%
Pebruari 7% Mei 4% Agustus 15% Nopember 8%
Maret 15% Juni 10% September 10% Desember 2%

Karena survei itu dilakukan atas dasar contoh representatif dan data statistik tidak mencerminkan 
semua variasi, perlu diperhitungkan standar kesalahan sebesar 10% untuk semua data. Dalam 
merencanakan produksi, perlu diperhitungkan persediaan akhir tahun sebesar 120 unit. Apakah 
konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan produksi stabil? 
 
Latihan 2 
Apakah konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan persediaan stabil pada kasus di atas? 
 
Latihan 3 
Jumlah pelanggan sebuah salon gunting rambut dalam satu bulan sebagai berikut: 
Senin  3 3 5 3
Selasa  2 2 4 4
Rabu  2 2 2 4
Kamis  3 3 1 2
Jum’at  2 5 4 4
Sabtu 17 16 18 14 17
Minggu 17 17 17 15 17

Jika kapasitas maksimum salon gunting rambut itu 9 pelanggan per hari, berapa jumlah pelanggan 
yang bisa dilayani oleh salon gunting rambut dalam satu bulan? 
 
Latihan 4 
Jumlah pelanggan sebuah salon gunting rambut dalam satu bulan sebagai berikut: 
Senin  6 6 8 5
Selasa  5 4 6 5
Rabu  4 5 7 5
Kamis  4 5 5 5
Jum’at  4 7 4 5
Sabtu 12 11 12 12 12
Minggu 13 11 12 12 13

Jika kapasitas maksimum salon gunting rambut itu 9 pelanggan per hari, berapa jumlah pelanggan 
yang bisa dilayani oleh salon gunting rambut dalam satu bulan? 
 
 



 

 135

Latihan 1: 
 

 Tahun Jan Peb Mar Apr Mei Juni Juli Agu Sep Okt Nop Des 
Rencana penjualan (Rencana Penjualan) ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Rencana persediaan akhir ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Tersedia untuk dijual ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Persediaan awal ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Rencana produksi ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 
Latihan 2: 
 

 Tahun Jan Peb Mar Apr Mei Juni Juli Agu Sep Okt Nop Des 
Rencana penjualan (Rencana Penjualan) ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Rencana persediaan akhir ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Tersedia untuk dijual ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Persediaan awal ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Rencana produksi ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 
Latihan 3: 
 

 S M S S R K J S M S S R K J S M S S R 
Permintaan ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Penjualan ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

 
 K J S M S S R K J S M Bulan 
Permintaan ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Penjualan ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

 
Latihan 4: 
 

 S M S S R K J S M S S R K J S M S S R 
Permintaan ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Penjualan ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

 
 K J S M S S R K J S M Bulan 
Permintaan ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Penjualan ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-2.4-TN4 
Unit Pembelajaran 2.4 

Memilih pemasok barang dan penyedia jasa 

Tujuan Membantu mahasiswa mengidentifikasi dan memilih 
pemasok barang dan penyedia jasa 

Minggu 13 

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Buka sesi dengan suatu pernyataan dan 
pertanyaan:  

“Anda telah memutuskan produk (barang atau 
jasa) yang akan Anda jual serta mengidentifikasi 
bahan-bahan masukan (faktor-faktor produksi) 
yang diperlukan untuk bisnis Anda. Apakah 
langkah-langkah Anda berikutnya?” 

Tulis di papan atau flipchart semua tindakan yang 
disarankan oleh mahasiswa. Bangkitkan semua 
jawaban untuk memperoleh daftar tindakan yang 
diperlukan untuk mengukur ketersediaan barang 
atau jasa di pasar lokal serta seberapa jauh barang 
atau jasa itu bisa diakses. 

Daftar itu harus mencakup tapi tidak hanya 
terbatas pada hal-hal berikut ini: 

(1) Mengidentifikasi pemasok barang dan penyedia 
jasa yang dibutuhkan. 

(2) Menemukan cara-cara untuk memperoleh 
barang atau jasa itu. 

(3) Mengumpulkan informasi mengenai harga, tarif, 
ongkos and biaya. 

Tayangkan TRANSPARAN EN-2.4-TR10 dan 
bagikan handout EN-2.4-HO2. 

Jelaskan secara singkat konsep-konsep seperti 
“seed capital”, “bantuan teknis”, “inkubator bisnis”, 
“science park”. Pada tahap ini, perlu mengingatkan 
mahasiswa bahwa fasilitias-fasilitas non-komersial 
itu mungkin tidak tersedia di lingkungan setempat. 
Mahasiswa diharapkan mengembangkan bisnis 
kewirausahaan, yang seharusnya bukan sasaran 
utama program pengembangan UKM.  

45’ Curah 
pendapat 
Kuliah 
Diskusi 
terbuka 

Papan tulis 
atau flip chart
EN-2.4-TR10 
EN-2.4-HO2 
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Kode 
EN-2.4-TR10 Aspek-Aspek Teknis Bisnis 

Topik 2.4.2 
Transparan 

10/13 

Bahan Masukan dan Sumber-
Sumber Bahan Masukan 

Minggu 12 

 
Faktor 

Produksi Sumber Cara 
Pemerolehan Biaya 

Tanah Pemilik tanah, 
kawasan industri, 
pasar terorganisasi, 
inkubator bisnis 

Beli (tunai/kredit), 
sewa 

Harga 
tanah, sewa 

Bangunan Pemilik tanah, 
kawasan industri, 
pasar terorganisasi, 
inkubator bisnis, 
pengembang 

Beli (tunai/kredit), 
sewa, membangun 
sendiri 

Harga, 
sewa, biaya 
pem-
bangunan 

Mesin dan 
peralatan 

Pemasok, lessor Beli (tunai/kredit), 
sewa, leasing 

Harga, 
sewa, 
pembayaran
leasing 

Bahan baku Pemasok bahan 
baku, industri hulu, 
kontraktor 

Beli (tunai/kredit) Harga 

Air Perusahaan fasilitas 
umum, pengebor, 
pemasok bahan 
pengeboran 

Berlangganan, 
membor sumur 

Tarif, biaya 
pengeboran, 
harga bahan 
pengeboran 

Listrik, 
sambungan 
telpon 

Perusahaan fasilitas 
umum 

Berlangganan Tarif 

Tenaga 
kerja 

Pasar tenaga kerja Memperkerjakan, 
merekrut 

Upah, gaji 

Modal Tabungan sendiri, 
bank pemberi 
pinjaman, mitra 
bisnis, pemodal 

Investasi sendiri, 
pinjam, partisipasi 
modal 

Bunga, 
dividen 
(pembagian 
keuntungan)

……….. ………. ……….. ……….. 
 

bahan tersedia di pasar, wirausahawan mampu 
memperolehnya, dan ….. bisnis menguntungkan 
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Handout 

Kode 
EN-2.4-HO2 

Unit Pembelajaran 2.4 

Bantuan Pengembangan HO 2 

   
 
1. Pengembangan usaha kecil 
 
Apakah program pengembangan usaha kecil? 
Program pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) adalah suatu program yang 
dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, pemerintah pusat maupun pemerintah, atau 
organisasi yang dibiayai oleh pemerintah (daerah), organisasi-organisasi non-pemerintah, 
perusahaan besar, universitas, dsbnya. untuk mengembangkan usaha kecil dengan 
memberikan bantuan keuangan dan bantuan teknis atau melalui kemitraan bapak angkat. 
Tujuannya bervariasi, mulai dari pembangunan ekonomi regional, penyerapan pengangguran, 
pengembangan masyarakat, sampai dengan implementasi tanggungjawab sosial perusahaan 
(corporate soial responsibility).  
 
Apakah bantuan keuangan? 
Bantuan keuangan bisa dalam bentuk hibah, pinjaman lunak yang diterima oleh penerima 
manfaat dalam bentuk uang atau barang. 
 
Apakah bantuan teknis? 
Istilah ”bantuan teknis” dipakai untuk segala bentuk bantuan selain bantuan keuangan. 
Contohnya adalah pelatihan, konsultasi bisnis, pendampingan, penelitian pasar, promosi, 
pembentukan jaringan, pemutakhiran informasi, dsbnya. 
 
 
2.  Pengembangan kewirausahaan 
 
Apakah  program pengembangan kewirausahaan? 
Program pengembangan kewirausahaan (Entrepreneurship Development = ED) mirip, dan 
sering dicampur-adukkan dengan program pengembangan UKM. Ada beberapa perbedaan 
antara ED dengan pengembangan UKM. ED berfokus pada individu yang ingin membuka 
dan mengembangkan bisnis sedangkan pengembangan UKM lebih berfokus pada 
pengembangan perusahaan. ED lebih berfokus pada potensi pertumbuhan dan inovasi 
sementara pengembangan UKM lebih berfokus pada upaya mempekerjakan diri sendiri. 
 
Lembaga-lembaga apakah yang secara khusus dirancang untuk pengembangan 
kewirausahaan? 
Bisnis kewirausahaan mungkin patut menerima bantuan keuangan dan bantuan teknis yang 
disediakan bagi usaha kecil dan menengah pada umumnya. Namun bisnis kewirausahaan, 
khususnya yang mengembangkan produk-produk yang sangat inovatif, lebih patut menerima 
seed capital (modal ventura), dan menjadi penyewa (tenant) inkubator bisnis (dan science 
park). 
 
 
 
 
 
 



 

 139

3. Seed capital 
 
Apakah seed capital? 
Seed capital adalah uang yang diinvestasikan oleh satu atau beberapa pihak (teman 
dan keluarga) yang memiliki hubungan dengan suatu usaha baru. Mereka 
mengivestasikan uang untuk membuka bisnis. Seed capital tidak selalu merupakan 
uang dalam jumlah besar. Seed capital biasanya dipakai untuk membayar operasi-
operasi awal seperti penelitian pasar dan pengembangan produk. Penggunaan lain 
seed capital adalah untuk membeli peralatan bekas (bukan baru) atau leasing 
(bukan membeli); membayar tenaga penjualan atau agen penjualan atas dasar 
komisi bukan dengan menggaji mereka; atau dalam bentuk penundaan pembayaran. 
Para pemodal seringkali adalah para pendiri perusahaan, menggunakan tabungan, 
utang, atau dana yang dipinjam dari keluarga dan teman. Para pemodal bisa juga 
adalah angel investor dan pemodal ventura yang kenal dengan pendiri perusahaan.  
 
Apakah perbedaan antara seed capital dengan modal ventura? 
Seed capital berbeda dengan modal ventura dalam beberapa hal. Investasi modal 
ventura cenderung melibatkan jumlah uang yang lebih besar, transaksi yang 
panjang, dan kontrak serta struktur perusahaan yang menyertainya jauh lebih rumit. 
 
 
4. Inkubator bisnis 
 
Apakah inkubator bisnis? 
Inkubator bisnis adalah organisasi (pemerintah atau swasta) yang mendukung 
proses kewirausahaan, membantu meningkatkan angka keberhasilan usaha-usaha 
inovatif baru. Wirausahawan dengan proyek-proyek yang layak dipilih dan diterima 
masuk inkubator, di mana mereka bisa memilih dari suatu menu bantuan 
sumberdaya atau layanan. Sumberdaya atau layanan yang terbuka bagi seorang 
wirausahawan bervariasi dan bisa mencakup penyediaan ruangan fisik (kantor, 
laboratorium); pelatihan manajemen; bantuan menyusun rencana bisnis yang efektif; 
jasa administratif; dukungan teknis; pembentukan jaringan bisnis; saran tentang 
kekayaan intelektual dan bantuan menemukan sumber-sumber pendanaan. Bisnis 
pemula bisa menjadi tenant in-wall (di dalam) maupun out-wall (di luar) inkubator 
bisnis. 
 
Mengapa kegiatan inkubasi bisnis meningkat begitu cepat? 
Karena inkubasi bisnis telah diidentifikasi sebagai cara untuk memenuhi berbagai 
kebutuhan kebijakan ekonomi dan sosio-economi, yang bisa mencakup penciptaan 
lapangan kerja dan kemakmuran; dukungan bagi usaha-usaha kecil yang memiliki 
potensi pertumbuhan yang tinggi; alih teknologi; mempromosikan inovasi; membina 
hubungan antara universitas, lembaga-lembaga penelitian dan masyarakat bisnis; 
pengembangan sentra industri.  
 
 
5. Science Park 
 
Apakah science park? 
Science park adalah pengembangan properti yang dirancang untuk pemusatan 
bisnis teknologi tinggi atau bisnis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Contoh-
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contoh yang terkemuka adalah Cambridge Science Park di Inggris dan Hsinchu 
Science Park di Taiwan. 
 
Apakah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi science park? 
Science park seharusnya: (1) Mampu merekrut tenaga penelitian dan 
pengembangan di bidang ilmu yang diinginkan; (2) Mampu memasarkan produk dan 
jasanya yang bernilai tinggi; (3) Mampu menyediakan keahlian pemasaran dan 
keterampilan manajerial kepada perusahaan-perusahaan di dalamnya, khususnya 
perusahaan kecil dan menengah; (4) Berada di lingkungan masyarakat yang 
mendukung perlindungan terhadap kerahasiaan produk atau proses, melalui paten 
atau sarana lain; (5) Mampu menyeleksi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke 
dalamnya; (6) Memiliki identitas yang jelas, sering dinyatakan secara simbolis, 
seperti dalam nama science park, logo atau pernyataan manajemennya; (7) Memiliki 
manajemen dengan keahlian keuangan yang jelas dan diakui, dan telah 
menyampaikan rencana pembangunan ekonominya yang berjangka panjang; (8) 
Memperoleh dukungan dari para pelaku ekonomi yang kuat, dinamis dan stabil, 
seperti penyandang dana, lembaga politik atau universitas setempat; (9) Dalam 
manajemennya ada seorang tokoh yang aktif dengan visi, dengan kewenangan 
mengambil keputusan serta profil yang tinggi dan jelas; (10) Melibatkan cukup 
banyak perusahaan konsultan, di samping perusahaan jasa teknis, termasuk 
laboratorium dan perusahaan pengendalian mutu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 141

Catatan Dosen 
Kode 

EN-2.4-TN5 
Unit Pembelajaran 2.4 

Rekrutmen dan Staffing 

Tujuan Membantu mahasiswa memahami bagaimana merekrut 
dan menempatkan karyawan 

Minggu 13 

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Tulis di papan tulis atau flip chart sebuah faktor 
produksi yang penting: “sumberdaya manusia”. 

Tanya kepada mahasiswa:  

(1) Sumberdaya manusia apa saja yang diperlukan 
oleh bisnis? 

(2) Apakah perbedaan-perbedaan antara 
“wirausahawan” dengan “karyawan”? 

(3) Apakah yang Anda harapkan dari karyawan? 

(4) Mengapa sumberdaya manusia memerlukan 
perlakuan yang berbeda dengan faktor-faktor 
produksi lainnya? 

Tayangkan TRANSPARAN EN-2.4-TR11 dan 
bandingkan dengan hasil sesi curah pendapat itu. 

15’ Curah 
pendapat 
 

 
 

Papan tulis 
atau flip chart
EN-2.4-TR11 
 

Tayangkan TRANSPARAN EN-2.4-TR12, bagikan 
handout EN-2.4-HO3, dan jelaskan secara singkat 
“manajemen sumberdaya manusia”. 

15’ Kuliah 

 

EN-2.4-TR12 
EN-2.4-HO3 
 

Tayangkan TRANSPARAN EN-2.4-TR13 dan 
minta mahasiswa menjawab pertanyaan-
pertanyaan berikut ini: 

(1) Apakah menurut pendapat Anda struktur 
organisasi usaha mebel kecil ini cukup 
sederhana? 

(2) Berapa jumlah tenaga kerja yang perlu direkrut 
perusahaan untuk tahap pembuakaan ini? 

(3) Kualifikasi-kualifikasi apakah yang Anda 
sarankan untuk masing-masing lowongan 
pekerjaan? 

(4) Apakah Pak dan Bu Mukti, dan Pak Fauzi akan 
menduduki jabatan-jabatan mereka itu secara 
permanen? Jelaskan! 

(5) Jika ketiga orang ini menentukan gaji tetap 
untuk mereka sendiri selama tahap pembukaan 
ini, apakah menurut pendapat Anda keputusan 
mereka ini patut? 

Awali suatu diskusi terbuka, minta mahasiswa 
mengacu pada handout EN-2.4-HO3. See Konsep 
& Teori di bawah ini. 

30’ Diskusi 
terbuka 

EN-2.4-TR13 
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Konsep & Teori 
 
 

Struktur Organisasi Usaha Kecil dan Bisnis Pemula 
 
Struktur organisasi untuk usaha kecil dan bisnis pemula biasanya sederhana: 

• Spesialisasi jabatan tidak terlalu spesifik, para anggota organisasi bisa saja 
melakukan tugas-tugas umum yang bukan spesialisasinya; 

• Departementalisasinya juga sederhana, dengan jumlah departemen yang 
lebih sedikit dengan masing-masing departemen melaksanakan lebih dari 
satu fungsi; 

• Rantai komandonya lebih pendek, hanya beberapa tingkat dalam hirarki 
manajemen; 

• Kewenangan sangat terpusat di tangan pemilik bisnis atau wirausahawan, 
jumlah staf lebih sedikit; 

   
Berdasarkan struktur organisasi sederhana untuk bisnis pemula, jumlah karyawan 
yang dibutuhkan sedikit dan sebagian besar tugas masih bersifat sangat umum. 
Untuk tahap pembuakaan banyak pekerjaan masih ditangani oleh pemilik 
(wirausahawan) dan juga oleh mitra usaha atau pemegang sahalm lainnya. Proses 
rekrutmennya biasanya informal, mencari pekerja dari kalangan famili, tetangga, 
teman, dsbnya. 
 
Meskipun dengan struktur organisasi yang sederhana serta rekrutment yang 
dilakukan secara informal, perlakukan karyawan sebagai sumberdaya manusia 
daripada sebagai buruh jauh lebih penting lagi. Untuk usaha kecil masalah 
peningkatan produktivitas jauh lebih penting. Karyawan biasanya diharapkan setia, 
kreatif dan dedikatif.  
 
Setelah perusahaan berkembang, pemilik perusahaan akan lebih disibukkan oleh 
kegiatan-kegiatan strategis, dan akan melimpahkan tugas-tugas kepada para 
pegawainya. Dari segi akuntansi, para pemilik boleh menentukan gaji untuk mereka 
sendiri dan menginvestasikan kembali laba usahanya untuk mengembangkan 
perusahaan. 
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Kode 
EN-2.4-TR11 Aspek-Aspek Teknis Bisnis 

Topik 2.4.3 
Transparan 

11/13 
Sumberdaya Manusia 

Minggu 13 

 
 
(1) Manajemen bisnis modern cenderung menyebutnya 

sumberdaya manusia daripada buruh. Bisnis 
membutuhkan dua jenis sumberdaya manusia, 
yaitu wirausahawan dan karyawan.  

 
(2) Perbedaan antara wirausahawan dengan karyawan 

adalah bahwa wirausahawan memperoleh laba 
sedangkan karyawan memperoleh upah, gaji dan 
bonus. 

 
(3) Seperti halnya wirausahawan, karyawan juga 

diharapkan tidak hanya memberikan sumbangan 
fisik (tenaga) tetapi juga sumbangan intelektual dan 
mental kepada operasi bisnis. Jika wirausahawan 
diharapkan menunjukkan kewirausahaannya 
(entrepreneurship), karyawan diharapkan 
menunjukkan kewirausahaan internnya 
(intrapreneurship). 

 
(4) Sumberdaya manusia (tenaga kerja) merupakan 

sarana penting untuk meningkatkan produktivitas. 
Tidak seperti halnya efisiensi di mana 
meningkatkan efisiensi lebih diasosiasikan dengan 
mengurangi bahan masukan (input), meningkatkan 
produktivitas lebih diasosiasikan dengan 
peningkatan hasil keluaran (output). 
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Kode 
EN-2.4-TR12 Aspek-Aspek Teknis Bisnis 

Topik 2.4.3 
Transparan 

12/13 
Manajemen Sumberdaya Manusia 

Minggu 13 

 
 

• Merancang struktur organisasi sederhana 
(spesialisasi jabatan, departementalisasi, 
rantai komando, hirarki pengambilan 
keputusan). 

 
• Perencanaan sumberdaya manusia: analisis 

jabatan, uraian jabatan, spesifikasi jabatan. 
 

• Staffing: rekrutmen (menarik pelamar, seleksi, 
wawancara), orientasi, masa percobaan. 

 
• Pengembangan sumberdaya manusia: 

pelatihan, penilaian kinerja, sistem 
kompensasi, kondisi kerja. 
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Kode 
EN-2.4-TR13 Aspek-Aspek Teknis Bisnis 

Topik 2.4.3 

Transparan13/13 
Struktur Organisasi Usaha 

Kecil 
Minggu 13 

 
Pak Mukti (seorang wiraniaga berpengalaman) dan Pak 
Fauzi (seorang perancang mebel) sedang membuka 
sebuah usaha mebel kecil. Pak Mukti memiliki 75% 
saham, Pak Fauzi memiliki 25%. 
 
     Manager 

Pak Mukti 
     

            
            
 Manager Toko 

Pak Mukti 
  Manager Pabrik 

Pak Fauzi 
 

                
                
 Pengawas 

….?..... 
  Kasir 

Bu Mukti 
 Pengawas

Pak Fauzi 
  Pengawas 

….?..... 
 

               
 Bagian Penjualan: 

….?..... 
….?..... (sopir) 

  Perakitan: 
….?..... 
….?..... 

Penyempurnaan:
….?..... 
….?..... 

 

 
Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 
(1) Apakah menurut pendapat Anda struktur organisasi 

usaha mebel kecil itu cukup sederhana? 
(2) Berapa jumlah karyawan yang perlu direkrut 

perusahaan untuk tahap awalnya? 
(3) Kualifikasi apakah yang Anda sarankan untuk 

masing-masing lowongan pekerjaan? 
(4) Apakah Pak dan Bu Mukti, serta Pak Fauzi akan 

terus menempati posisi mereka itu? Jelaskan! 
(5) Jika ketiga orang itu menetapkan gaji untuk mereka 

sendiri untuk tahap awal ini, apakah menurut Anda 
hal ini sepatutnya? 
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Handout 

Kode 
EN-2.4-HO3 

Unit Pembelajaran 2.4 

Rekrutmen dan Staffing HO 3 

   
 
1. Manajemen sumberdaya manusia  
 
Apakah manajemen sumberdaya manusia? 
Manajemen sumberdaya manusia adalah seperangkat kegiatan organisasi untuk menarik, 
mengembangkan, dan memelihara angkatan kerja yang efektif, yang dalam tahap 
persiapannya mencakup perencanaan sumberdaya manusia, pengisian jabatan-jabatan dalam 
organisasi (staffing), orientasi, pra-pelatihan dan penyusunan sistem kompensasi. 
 
Kegiatan-kegiatan apakah yang termasuk dalam perencanaan sumberdaya 
manusia? 
Perencanaan sumberdaya manusia mencakup analisis jabatan, uraian jabatan dan 
spesifikasi jabatan. 

• Analisis jabatan adalah analisis yang sistematis terhadap jabatan-jabatan 
dalam suatu organisasi, menghasilkan uraian jabatan dan spesifikasi jabatan; 

• Uraian jabatan adalah ikhtisar tugas dan tanggungjawab, kondisi kerja, dan 
perkakas, bahan dan peralatan untuk melaksanakan suatu pekerjaan; 

• Spesifikasi jabatan adalah uraian keterampilan, kemampuan dan other 
kualifikasi lain yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan. 

 
Apakah kegiatan utama staffing? 
Kegiatan utama staffing adalah rekrutmen, suatu proses menarik tenaga-tenaga 
yang berkualifikasi qualified untuk melamar pekerjaan dalam suatu organisasi. 
Kegiatan penting rekrutmen adalah seleksi, mencakup tes, wawancara dan teknik-
teknik lainnya. 
 
Bagaimana mengembangkan karyawan yang telah dipekerjakan? 
Perusahaan harus menyelenggarakan orientasi karyawan yang baru direkrut, melatih mereka 
dan merancang sistem penilaian kinerja. Rekrutmen mungkin tidak berhasil menarik 
karyawan dengan keterampilan khusus, sehingga pra-pelatihan diperlukan. Pelatihan bisa 
dilakukan on-the-job, off-the-job, in-house atau melalui lembaga-lembaga pelatihan. 
 
Apakah sistem kompensasi? 
Sistem kompensasi adalah seperangkat imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada 
individu-individu atas kesediaan mereka melaksanakan berbagai pekerjaan dan tuas dalam 
organisasi. Imbalan-imbalan itu meliputi: 

• Upah, kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan atas waktu kerja; 
• Gaji, kompensasi yang dibayarkan untuk pelaksanaan tanggungjawab atas suatu 

pekerjaan; 
• Insentif, seperti bonus, merit, dsbnya. 

   
2. Merancang struktur organisasi yang sederhana 
 
Apakah struktur organisasi? 
Struktur organisasi adalah spesifikasi pekerjaan- pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu 
organisasi dan hubungan pekerjaan-pekerjaan itu satu sama lain. 
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Apakah landasan-landasan struktur organisasi? 
Ada dua kegiatan yang diperlukan untuk membangun suatu struktur organisasi, yaitu 
spesialisasi jabatan (menentukan siapa yang akan melakukan pekerjaan) dan 
departementalisasi (menentukan bagaimana karyawan-karyawan dengan tugas-
tugas tertentu bisa dikelompokkan). 
 
Bagaimana organisasi mengelompokkan tugas-tugas? 
Pengelompokan tugas bisa dilakukan menurut pelanggan, produk, proses, wilayah 
geografis dan fungsi (produksi, pemasaran, keuangan). 
 
Apakah yang tergambar pada struktur organisasi selain spesialisasi jabatan dan 
departementalisasi? 
Struktur organisasi juga menggambarkan rantai komando (hubungan pelaporan) dan 
hirarki pengambilan keputusan (kewenangan, tanggungjawab, pelimpahan 
wewenang, akuntabilitas). 
 
Bagaimana ciri-ciri struktur organisasi untuk usaha kecil? 
Struktur organisasi perusahaan kecil dan bisnis pemula biasanya sederhana: 

• Spesialisasi jabatan tidak terlalu spesifik, para anggota organisasi bisa saja melakukan 
tugas-tugas umum yang bukan spesialisasinya; 

• Departementalisasinya juga sederhana, dengan jumlah departemen yang lebih sedikit 
dengan masing-masing departemen melaksanakan lebih dari satu fungsi; 

• Rantai komandonya lebih pendek, hanya beberapa tingkat dalam hirarki manajemen; 
• Kewenangan sangat terpusat di tangan pemilik bisnis atau wirausahawan, jumlah staf 

lebih sedikit; 
   
3. Rekrutmen  
 
Bagaimana menentukan jumlah kebutuhan karyawan? 
Berdasarkan struktur organisasi yang sederhana untuk bisnis pemula, jumlah pekerja yang 
dibutuhkan sangat sedikit dan sebagian besar pekerjaan masih sangat umum spesifikasinya. 
Untuk tahap pembukaan usaha banyak pekerjaan masih dipegang oleh pemilik 
(wirausahawan) dan juga oleh mitra usaha atau pemegang saham lainnya. 
 
Bagaimana melakukan seleksi pelamar? 
Tujuan utama seleksi adalah untuk memperoleh pekerja yang memenuhi syarat 
spesifikasi jabatan. Tahap pertama adalah selection administrasi atas dasar 
dokumen-dokumen yang dilampirkan pada surat lamaran untuk mencek usia, jenis 
kelamin, alamat, kualifikasi fisik, diploma, sertifikat pelatihan, dsbnya dari pelamar. 
Tahap berikutnya adalah testing yang bisa dalam bentuk tes tertulis, wawancara dan 
tes kesehatan untuk menilai kualifikasi menyeluruh pelamar untuk pekerjaan yang 
dilamar. 
 
Bagaimana melakukan orientasi untuk karyawan yang baru diterima? 
Karyawan yang baru diterim perlu dibawa keliling dan diperkenalkan kepada 
karyawan-karyawan lain. Manajemen harus membrikan penjelasan singkat 
mengenai bisnis bisnis perusahaan serta prospek-prospeknya di masa pendatang. 
Kemudian karyawan harus diperkenalkan dengan pekerjaan mereka dan minta 
mereka mencoba pekerjaan mereka di bawah pengawasan. 
 
 



 

 148

Apakah masa percobaan? 
Karyawan baru biasanya memasuki suatu masa percobaan selama beberapa bulan 
sebelum diterima penuh sebagai karyawan tetap. Jika mereka melewati masa 
percobaan itu, meeka berhak menerima upah dan gaji penuh. 
 
4. Pengembangan sumberdaya manusia  
 
Setelah rekrutmen, langkah berikutnya adalah mengembangkan karyawan melalui pelatihan, 
penilaian kinerja, program insentif dan penciptaan kondisi kerja yang baik. 
 
Apakah pelatihan? 
Pelatihan dimasudkan untuk mengembangkan keterampilan karyawan. Metode pelatihan 
mencakup pelatihan di tempat kerja (on-the-job) dan pelatihan di luar tempat kerja (off-the-
job), pelatihan di dalam perusahaan (in-house) dan pelatihan di luar perusahaan (outside). 
Pelatihan adalah investasi sumberdaya manusia dengan imbalan diperoleh di masa yang akan 
datang. Karena pelatihan kadang-kadang sangat mahal, pelatihan biasanya diberikan hanya 
kepada karyawan yang berdedikasi dan termotivasi. 
 
Apakah penilaian kinerja? 
Manajemen harus menilai karyawan atas dasar kehadiran, kebersihan, inisiatif, 
kemandirian, tanggungjawab, dsbnya. Penilaian kinerja bervariasi, mulai dari hanya 
mengatakan “Anda bekerja dengan baik, tapi datanglah tepat waktu” sampai kepada 
skala penilaian formal untuk pengambilan keputusan seperti kenaikan gaji, promosi, 
demosi dan pemecatan. 
 
Apakah sistem kompensasi? 
Sistem kompensasi adalah seperangkat imbalan yang diberikan perusahaan kepada 
individu-individu atas kesediaan mereka melakukan berbagai pekerjaan dalam 
perusahaan. Selain upah dan gaji, yang merupakan komponen-komponen 
utamanya, sistem kompensasi juga mencakup program insentif (kesehatan, 
perumahan, bonus penjualan, gaji tambahan) dan tunjangan (kesehatan dan 
asuransi kecelakan, program pensiun). 
 
Apakah kondisi kerja? 
Kondisi kerja mencakup ventilasi, penerangan, pendinginan, fasilitas keselamatan, 
pertolongan pertama dan lingkungan fisik untuk memperlancar pergaulan antar 
karyawan. 
 
Fokus manajemen sumberdaya manusia selanjutnya adalah kepemimpinan dan 
memotivasi karyawan. 
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Kode 
EN-2.4-AG3 Aspek-Aspek Teknis Bisnis 

Topik 2.4.1-3 
Tugas Kelompok 

3/3 
Rencana Teknis 

Minggu 13-15 

Tujuan: Mahasiswa harus mampu membuat rencana teknis (termasuk modal 
awal) untuk tugas kelompok mereka 

Sebelum kunjungan lapangan :  
Persiapan di kelas pada Minggu 13 (45 menit):  
Kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok “ide bisnis”. 
Dalam sesi sebelumnya, mahasiswa telah menyadari bahwa mereka membutuhkan 
banyak informasi untuk mengerjakan tugas kelompok. Dalam sesi ini mereka 
membuat rencana kunjungan yang menyeluruh: informasi apa yang harus 
dikumpulkan, tempat-tempat yang akan dikunjungi, menentukan siapa yang akan 
melaksanakan tugas (pembagian tugas antar anggota kelompok). Mreka mungkin 
perlu menyiapkan daftar pertanyaan dan kelompok bisa dibagi menjadi beberapa 
sub-kelompok untuk kunjungan lapangan, agar memperoleh sebanyak mungkin 
informasi. 

Selama kunjungan lapangan (Minggu 14): 
Mahasiswa harus mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk studi 
aspek-aspek teknis ide bisnis yang mereka pilih.  Hal ini berarti mereka harus 
menemukan faktor-faktor produksi yang sesuai untuk bisnis mereka: 

- tanah 
- bangunan 
- mesin, kendaraan, peralatan 
- bahan baku 
- perlengkapan (air, listrik, telpon, dsbnya.) 
- sumberdaya manusia 
- dsbnya. 

Setelah kunjungan lapangan:  
Masing-masing kelompok menyiapkan suatu presentasi untuk Minggu 15. Waktu 
untuk presentasi maksimum 30 menit per kelompok. 
Butir-butir presentasi: 

• Rencana produksi, teknologi yang dipilih dan lokasi bisnis yang direncanakan; 

• Informasi lain yang masih perlu diperoleh untuk menyelesaikan tugas mereka; 

• “Ketersediaan” bahan-bahan masukan untuk ide bisnis pilihan mereka; 

• Apakah mereka perlu menyesuaikan atau mengganti ide bisnis mereka, serta 
alasannya. 

Peralatan presentasi dan alat peraga harus siap ketika mahasiswa memasuki kelas. 
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Unit Pembelajaran  
LU 2.5 

 
Memahami dan Membuat 

Laporan Keuangan 
 
 
 
 

Daftar Bahan Ajar 
 
EN-2.5-LP Rencana pelajaran page 151 
EN-2.5-TN1 Catatan dosen 1/3 pages 152, 153 
EN-2.5-TR1 Transparan 1/11 page 154 
EN-2.5-TR2 Transparan 2/11 page 155 
EN-2.5-HO1 Handout 1/2 pages 156, 157, 158, 159 
EN-2.5-TN2 Catatan dosen 2/3 pages 160, 161 
EN-2.5-TR3 Transparan 3/11 page 162 
EN-2.5-AI1 Tugas individu 1/2 pages 163, 164, 165, 166 
EN-2.5-TN3 Catatan dosen 3/3 pages 167, 168, 169, 170, 

171, 172, 173, 174 
EN-2.5-TR4 Transparan 4/11 page 175 
EN-2.5-TR5 Transparan 5/11 page 176 
EN-2.5-TR6 Transparan 6/11 page 177 
EN-2.5-TR7 Transparan 7/11 page 178 
EN-2.5-TR8 Transparan 8/11 page 179 
EN-2.5-TR9 Transparan 9/11 page 180 
EN-2.5-
TR10 

Transparan 10/11 page 181 

EN-2.5-
TR11 

Transparan 11/11 page 182 

EN-2.5-HO2 Handout 2/2 pages 183, 184, 185, 186, 
187 

EN-2.5-AI2 Tugas individu 2/2 pages 188, 189, 190, 191, 
192, 193, 194 
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Rencana Pelajaran 
Durasi 
12 jam 

Kode 
EN-2.5-LP 

Unit Pembelajaran 
Memahami dan Menyusun Laporan Keuangan 

Minggu 16-18
Kompetensi 

Utama 
Pengetahuan dan keterampilan menyusun laporan keuangan untuk ide 
bisnis yang terpilih 

Tujuan Unit 
Pembelajaran 

Mahasiswa mampu (i) membaca dasar-dasar neraca, laporan laba-rugi 
dan laporan aliran kas, (ii) memahami bentuk-bentuk laporan keuangan, 
(iii) menyusun draft laporan keuangan untuk ide bisnis mereka 
2.5.1 Apakah buku kas? 
2.5.2 Apakah neraca, laporan laba-rugi and laporan aliran kas? 

Topik 

2.5.3 Membuat laporan keuangan 
Kegiatan Uraian Kegiatan Secara 

Urut 
Metode Bahan Waktu (jam) 

Minggu 16        Di Kelas 

 a2.5.1 The Business Game, 
Module2 

Permainan 
peran 

Business 
Game 

4 jam 00’

Minggu 17         Di Kelas 

a2.5.2 Arti penting akuntansi Diskusi terbuka

Kuliah 

EN-2.5-TN1 1 jam 00’

a2.5.3 Mengerjakan buku kas – 
mencatat kas masuk dan 
kas keluar, berbagai 
kelompok pendapatan 
dan biaya 

Diskusi terbuka

Kuliah 

Latihan kelas 

EN-2.5-TN2 3 jam 00’

Minggu 18         Di Kelas 

a2.5.4 Memahami dan membuat 
laporan keuangan 
(neraca,  laporan laba-
rugi dan laporan aliran 
kas) 

Kuliah  

Diskusi terbuka

Latihan kelas 

EN-2.5-TN3 3 jam 00’

a2.5.5 Ikhtisar dan kesimpulan Diskusi terbuka  1 jam 00’ 

Jumlah waktu 12 jam 00’
Catatan khusus: 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-2.5-TN1 
Unit Pembelajaran 2.5 

Memahami dan Menyusun Laporan Keuangan 

Tujuan Membantu mahasiswa memahami arti penting akuntansi 
(record keeping) 

Minggu 17 

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Ingatkan mahasiswa tentang tiga kriteria kelayakan 
untuk peluang bisnis. Lihat  Konsep & Teori di 
bawah ini. 

Tanya mahasiswa menjelaskan dalam kata-kata 
mereka sendiri arti dari pernyataan: “Peluang 
bisnis layak bila memiliki kemungkinan besar 
memberikan imbalan positif kepada 
wirausahawan”. 

30’ Diskusi 
terbuka 

Papan tulis 
atau flipchart 

 

Tayangkan TRANSPARAN EN-2.5-TR1 dan minta 
mahasiswa membahas jawaban-jawaban mereka 
atas lima pertanyaan mengenai akuntansi (record 
keeping). 

Bandingkan jawaban-jawaban mereka dengan 
TRANSPARAN EN-2.5-TR2. Jelaskan beberapa 
konsep baru, misalnya daftar gaji, saldo kas, 
piutang dagang, utang dagang, dsbnya. 
Pemahaman lebih lanjut akan diperoleh melalui 
sesi-sesi berikutnya. 

Perlu ditekankan di sini bahwa pihak yang 
pertama-tama memperoleh manfaat dari 
pencatatan adalah wirausahawan itu sendiri, 
karena pencatatan akan membantu 
wirausahawan menghitung biaya produk serta 
membuat perencanaan keuangannya dengan 
baik. Pencatatan juga akan membantunya 
dalam pengambilan berbagai keputusan 
manajerial yang penting. 
Bagikan handout EN-2.5-HO1. 

30’ Diskusi 
terbuka 

Kuliah 

EN-2.5-TR1 

EN-2.5-TR2 

EN-2.5-HO1 
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Konsep & Teori 
 
Kemampulabaan (profitability) sebuah peluang bisnis 
 
Peluang bisnis layak bila ide bisnis memenuhi kriteria berikut ini:  
(1) Memenuhi suatu permintaan pasar yang jelas; 
(2) Sumberdaya dan kompetensi yang dibutuhkan tersedia; dan  
(3) Besar kemungkinannya memberikan imbalan positif kepada wirausahawan. 
 
Kriteria pertama dan kedua dicek pada Uni Pembelajaran sebelumnya, LU 2.2, LU 
2.3 dan LU 2.4.  
 
Bisnis menguntungkan jika pendapatan melebihi biaya. Kemampulabaan 
(profitibility) peluang bisnis harus dipastikan dengan melakukan perhitungan yang 
benar. Perhitungan itu harus dilandasi definisi yang benar mengenai pendapatan 
(revenue), biaya (costs) dan laba (profit). Dengan kata lain, kemampulabaan harus 
diukur dengan menggunakan metode akuntansi. 
 
Wirausahawan harus membuat proyeksi keuangan sebagai bagian dari rencana 
bisnis. Untuk membuat proyeksi keuangan, wirausahawan harus memahami dasar-
dasar laporan keuangan (laporan laba-rugi, neraca, dan terutama laporan aliran 
kas). Metode menyusun proyeksi keuangan mirip dengan metode menyusun laporan 
keuangan. Perbedaan utamanya adalah bahwa laporan keuangan menyangkut data 
keuangan masa lampau (penjualan aktual, produksi aktual), sedangkan proyeksi 
keuangan menyangkut data keuangan masa mendatang (misalnya ramalan 
penjualan, rencana produksi). 
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Kode 
EN-2.5-TR1 Memahami dan Menyusun Laporan Keuangan 

Topik 2.5.1-5 
Transparan 1/11 

Pertanyaan-Pertanyaan 
Pokok Tentang 

Pencacatan 

Minggu 17 

 
 

(1) Mengapa perlu melakukan 

pencatatan? 

(2) Siapa yang berkepentingan terhadap 

catatan keuangan perusahaan? 

(3) Jenis-jenis catatan apa saja yang 

harus dimiliki usaha kecil? 

(4) Bagaimana Anda membuat catatan 

untuk bisnis Anda? 

(5) Keterampilan paling penting apakah 

yang perlu Anda miliki di bidang 

pencatatan? 
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Kode 
EN-2.5-TR2 Memahami dan Menyusun Laporan Keuangan 

Topik 2.5.1-5 
Transparan 2/11 Pencatatan (Akuntansi) 

Minggu 17 

 
 

(6) Menghasilkan catatan-catatan keuangan yang 
diperlukan untuk pemecahan masalah dan 
pengambilan keputusan manajemen. 

(7) Bank pemberi pinjaman, mitra usaha, 
pemasok, petugas kantor pajak. 

(8) Daftar gaji, saldo kas, piutang dagang, utang 
dagang, persediaan, dokumen untuk 
memenuhi persyaratan pemerintah, dan 
laporan keuangan. 

(9) Melakukan pencatatan sendiri, menugaskan 
seorang asisten, menggunakan paket 
perangkat lunak akuntansi, mempekerjakan 
tenaga pembukuan penuh waktu, outsourcing, 
memiliki bagian akuntansi. 

(10) Mengerjakan buku kas dan membuat proyeksi 
keuangan (proyeksi laba-rugi, neraca, aliran 
kas). 
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Handout 

Kode 
EN-2.5-HO1 

Unit Pembelajaran 2.5 

Pencatatan HO 1 

  
 
Catatan bisnis meliputi semua dokumen yang mencatat transaksi bisnis. Catatan bisnis 
mencakup notulen rapat, memorandum, kontrak kerja, dan dokumen akuntansi. Semua 
catatan bisnis harus bisa dibuka kembali di waktu kemudian sehingga transaksi dapat 
ditinjau kembali dengan cermat sewaktu-waktu diperlukan. Karena bisnis bergantung 
kepada keyakinan dan kepercayaan, tidak hanya catatan itu harus cermat dan mudah 
dibuka kembali, tapi proses penyusunan dan pembukaan kembalinya di mata pelanggan 
dan masyarakat bisnis harus tampak terus menghasilkan catatan yang lengkap dan cermat 
tanpa selisih atau sisipan. 
 
Banyak catatan bisnis adalah sumber data untuk akuntansi (faktur, tagihan, kuitansi), dan 
“pencatatan” dokumen-dokumen semacam itu juga disebut akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem 
komprehensif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan informasi keuangan. 
Pembukuan adalah satu tahap akuntansi, pencatatan transaksi keuangan ke dalam perkiraan-perkiraan 
(rekening), biasanya mencakup tiga langkah awal siklus akuntansi, jurnal, buku besar dan neraca 
lajur. Pembukuan adalah "mencatat apa yang dibeli, dijual, dipinjam, dan dimiliki; uang masuk, uang 
keluar, dan saldo kas." Transaksi keuangan menyangkut perubahan status keuangan dua atau lebih 
bisnis atau individu. Produk utama proses akuntansi adalah laporan keuangan, yaitu neraca, laporan 
laba-rugi dan laporan aliran kas. 
 
 
1. Mengapa perlu melakukan pencatatan? 
 
Sistem pencatatan yang efisien diperlukan untuk setiap bisnis. Semua transaksi bisnis harus dicatat 
lengkap pada kertas. Banyak usaha kecil gagal karena pencatatannya kurang memadai. Bisnis 
mungkin memiliki produk yang sempurna, volume penjualan yang tinggi dan marjin laba yang baik. 
Namun tanpa catatan yang baik bisnis itu mengundang malapetaka. Seringkali pemilik usaha kecil 
memiliki sikap bahwa pencatatan tidak diperlukan untuk usaha kecil. Orang yang memiliki usaha 
kecil setiap hari dihadapkan pada permasalahan dan pengambilan keputusan. Keputusan yang baik 
menghendaki seorang manajer yang mengetahui semua aspek bisnisnya. Sistem pencatatan yang baik 
dapat memberikan informasi keuangan yang diperlukan agar pemecahan masalah manajemen lebih 
mudah dan pengambilan keputusan bisnis lebih tepat. 
 
Catatan yang memadai dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 
 

• Berapa banyak laba yang diperoleh bisnis ini? 
• Berapa nilai bisnis ini? 
• Berapa banyak utang pelanggan pada bisnis ini? 
• Berapa banyak utang bisnis pada krediturnya? 
• Berapa jumlah pajak yang harus dibayar bisnis ini? 

 
 
2. Siapa yang berkepentingan terhadap catatan keuangan perusahaan? 
 
Di samping pemakai internal catatan bisnis, yaitu pemilik perusahaan dan manajemen, pemakai 
eksternal mencakup pihak-pihak luar seperti bank pemberi pinjaman, mitra-usaha yang ikut 
melakukan investasi, pemasok yang menawarkan kredit dan petugas kantor pajak. Pihak-pihak ini 
biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 
 



 

 157

• Berapa banyak yang Anda miliki, berapa banyak yang Anda pinjam, dan berapa nilai bisnis 
Anda? 

• Berapa laba Anda tahun lalu? 
• Berapa banyak penjualan tunai dan berapa banyak penjualan kredit Anda? 
• Berapa lama jangka waktu penagihan Anda? 
• Berapa biaya overhead Anda dan berapa persen dari penjualan kotor? 
• Biaya-biaya apa dalam bisnis Anda? 
• Berapa nilai kini (present value) dari bangunan, peralatan, kendaraan, perabot dan 

perlengkapan lainnya? 
• Persediaan barang mana yang paling laku dan paling kurang laku? 
• Departemen mana yang paling menguntungkan dan departemen paling kurang 

menguntungkan? 
• Apakah Anda memanfaatkan sepenuhnya diskon tunai, diskon dagang, dan fasilitas 

periklanan dan perdagangan? 
 
Karena laporan keuangan yang telah diaudit diperlukan untuk permohonan pinjaman, perhitungan 
pajak, penerbitan sekuritas, dsbnya., pencatatan merupakan persyaratan hukum bagi bisnis kena pajak 
dan bisnis yang sedang melakukan kegiatan pembiayaan.  
 
 
3. Jenis-jenis catatan apa saja yang harus dimiliki usaha kecil? 
 
Untuk membangun sistem pencatatan yang baik, usaha kecil akan mengerjakan catatan-catatan berikut 
ini: 
 
(a) Daftar gaji. Pemilik harus mengetahui jumlah yang dibayarkan kepada dirinya sendiri dan 

karyawannya. Informasinya sendiri memerlukan sistem mini-akuntansi agar segala sesuatunya 
tepat dan teratur. 

 
(b) Saldo kas. Pemilik harus mengetahui berapa banyak uang yang tersedia setiap saat untuk 

menentukan apakah tagihan bisa dibayar. Uang masuk dan keluar perusahaan setiap hari, tapi 
tanpa catatan wirausahawan tidak akan mengetahui apa yang mampu dibelinya. 

 
(c) Piutang dagang. Dalam kondisi tertentu, pemilik memberikan kredit kepada beberapa 

pelanggan, di mana pelanggan membeli produk dengan pembayaran kemudian. Nilai uang yang 
dipinjamkan disebut piutang dagang. Piutang dagang merupakan catatan penting. Tanpa catatan 
ini, bagaimana pemilik usaha mengetahui kapan mengirim tagihan dan berapa banyak yang 
ditagih? Kapan akan menghentikan kredit? Kapan melakukan upaya-upaya agresif untuk 
menagih piutang yang lewat jatuh tempo? Kapan membebankan bunga, kalau ada?  

 
(d) Utang dagang. Jumlah yang dipinjam perusahaan dari pihak lain (seperti pemasok) disebut 

utang dagang. Perusahaan membeli produk dari pemasok dengan pembayaran kemudian. 
Tagihan dari pemasok harus dibayar tepat pada jatuh temponya karena dua alasan: (1) kadang-
kadang dengan membayar pinjaman tepat waktu Anda akan memperoleh potongan tunai (cash 
discount), dan (2) Anda harus menjaga reputasi baik dengan siapa saja Anda memiliki 
hubungan bisnis. Tanpa catatan yang akurat Anda bisa melakukan kesalahan. 

 
(e) Catatan persediaan. Dalam bisnis pengecer kecil sekalipun pemilik harus memiliki kendali 

terhadap persediaan. Produk-produk mana yang laku? Produk-produk mana yang tidak 
bergerak? Apakah persediaan yang ada mencukupi? Wirausahawan bisa saja mengingat 
sebagian dari informasi ini dalam benaknya, tapi jumlah informasi yang diingat tidak akan 
cukup untuk upaya memperoleh laba. 
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(f) Persyaratan pemerintah. Pemilik harus membuat laporan keuangan untuk keperluan pajak. 
Pajak dihitung atas dasar laba bisnis. Bahkan bisnis pengecer kecil perlu membuat membuat 
laporan tertentu. 

 
(g) Laporan keuangan. Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pemilik harus membuat laporan 

keuangan yang komprehensif untuk bisnisnya – seperti halnya tes kesehatan yang dilakukan 
setiap tahun (annual medical check-up). Bagaimana kinerja bisnis dalam hal penjualan? Berapa 
biaya-biayanya? Berapa laba sebelum dan setelah pajak? Apa yang bisa dilakukan pemilik 
untuk memperbaiki kinerjanya tahun depan? Bila meminjam uang, wirausahawan harus 
menjajikan laporan kepada bank; jika ingin menjual bisnisnya, wirausahawan juga harus 
menunjukkan laporan keuangannya kepada pembeli prospektif. 

 
 
4. Bagaimana Anda membuat catatan untuk bisnis Anda? 
 
Cara membuat catatan keuangan bervariasi menurut skala bisnis. Usaha kecil akan membuat catatan 
keuangan dengan cara sebagai berikut: 
 
(a) Anda sendiri yang membuat catatan. Jika bisnis masih kecil, Anda bisa membuat sendiri 

catatan untuk bisnis Anda. Tapi jika Anda terus melakukan pekerjaan ini, berarti Anda 
mengesampingkan tugas-tugas lain untuk bisnis Anda, dan mungkin tugas itu hanya Anda 
sendiri yang bisa mengerjakannya. Rencanakan untuk sesegera mungkin melimpahkan fungsi 
pencatatan pada orang lain. Tapi Anda masih memahami sistemnya dan sewaktu-waktu bisa 
mengambil-alih bila petugas pembuat cacatan cuti atau sakit. 

 
(b) Menunjuk seorang asisten. Jika Anda mempekerjakan orang lain, di antara pekerjaan-

perkejaan yang pertama kali harus Anda limpahkan kepada karyawan Anda adalah membuat 
semua atau sebagian catatan. Semua karyawan mempunyai tanggungjawab membuat catatan 
karena mereka membuat slip (faktur) penjualan, mengoperasikan cash register, dan berbagai 
tugas pencatatan yang bisa Anda serahkan sepenuhnya. Merupakan tanggungjawab Anda untuk 
melatih karyawan ini dan secara berkala menilai cara kerjanya. 

 
(c) Menggunakan paket perangkat lunak akuntansi. Ada banyak paket perangkat lunak 

akuntansi (software packages) yang tersedia di pasar yang cukup memadai untuk mencatat 
transaksi-transaksi usaha kecil. Computer programmer bisa juga dikontrak untuk merancang 
dan menyesuaikan program computer dengan operasi spesifik bisnis. 

 
(d) Mempekerjakan tenaga pembukuan penuh waktu. Bila usaha Anda cukup besar, Anda 

dalam posisi sebaik-baiknya untuk mempekerjakan seseorang yang kompeten dan tahu lebih 
banyak mengenai urusan pencatatan daripada Anda sendiri. Melimpahkan pekerjaan kepada 
orang lain merupakan urusan sulit bagi beberapa pengusaha. Mereka merasa perlu menangani 
sendiri pembukuan mereka, tapi hal ini sering membingungkan petugas pembuat catatan dan 
kadang-kadang memperlemah posisinya. 

 
(e) Kontrak dengan perusahaan jasa akuntansi. Banyak perusahaan yang menyediakan berbagai 

jasa pencatatan. Jasanya bervariasi mulai dari audit tahunan dengan penyusunan laporan laba-
rugi dan neraca, sampai pembuatan daftar gaji, analisis penjualan harian, dan pengendalian 
persediaan (inventory control). 

 
(f) Bagian akuntansi. Pada akhirnya, jika skala perusahaan memungkinkan, Anda bisa memiliki 

suatu departemen akuntansi dalam perusahaan Anda yang dipimpin oleh seorang comptroller 
atau seorang staf perusahaan, biasanya Direktur Keuangan. Departemen ini mengerjakan semua 
buku, termasuk piutang dagang, utang dagang, buku besar. Alat pencatatan mekanis atau 
computer mungkin layak dipakai, bergantung kepada volume informasi yang dibutuhkan. 
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5. Keterampilan paling penting apakah yang perlu Anda miliki di bidang pencatatan? 
 
Wirausahawan disarankan untuk sesegera mungkin melimpahkan tugas pencatatan kepada orang lain, 
karea bila tidak berarti dia mengesampingkan tugas lain yang hanya bisa dikerjakan oleh dia sendiri. 
Contoh tugas itu adalah membuat proyeksi keuangan. Mungkin dia bisa melimpahkan pembuatan 
laporan keuangan kepada orang lain, akan sulit baginya melimpahkan pembuatan proyeksi keuangan. 
Bahkan seorang akuntan yang sudah ahli tidak akan memahami sepenuhnya apa yang dikehendaki 
oleh wirausahawan untuk mengembangkan bisnisnya ke depan. 
 
Proyeksi keuangan mencakup proyeksi laba-rugi, proyeksi neraca dan proyeksi aliran kas. Dengan 
demikian wirausahawan perlu memiliki pemahaman dasar mengenai laporan keuangan, yaitu laporan 
laba-rugi, neraca dan laporan aliran kas: apa arti laporan-laporan ini, bagaimana hubungannya satu 
sama lain, dan bagaimana membuatnya. Untuk usaha kecil, di antara ketiga proyeksi keuangan itu, 
proyeksi aliran kas adalah paling penting. Untuk alasan ini, pemahaman buku kas yang sederhana 
juga penting. Pengerjaan buku kas harus berlanjut, bahkan ketika staf yang ditugasi sedang absen. 
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-2.5-TN2 
Unit Pembelajaran 2.5 

Memahami dan Menyusun Laporan Keuangan 

Tujuan Membantu mahasiswa memahami cara mengerjakan 
buku kas yang sederhana 

Minggu 17 

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Tentukan jangka waktu tertentu, misalnya tiga 
bulan terakhir. Minta mahasiswa  memberikan 
informasi berikut ini dalam bentuk daftar: 

• Jumlah uang yang mereka milikipada awal 
jangka waktu. 

• Jumlah uang yang mereka terima selama tiga 
bulan itu, dengan menyebutkan sumber 
darimana uang diterima (orang tua, 
pembayaran utang teman, dsbnya) dan tanggal 
penerimaannya. 

• Jumlah yang dibelanjakan selama tiga bulan 
itu, dengan menyebutkan pemakaiannya 
(makanan, sewa, fotokopi, dsbnya) dan tanggal 
pengeluarannya. 

Sebagian besar, atau bahkan semua mahasiswa 
TIDAK akan bisa membuat daftar yang diminta 
kecuali selama tiga bulan terakhir itu mereka 
melakukan pencatatan kas masuk dan kas keluar 
pada keuangan pribadi mereka. Tekankan arti 
penting suatu catatan. 

30’ Diskusi 
terbuka 

Papan tulis 
atau flipchart 
 

Tayangkan TRANSPARAN EN-2.5-TR3 dan 
jelaskan format buku kas sederhana: Saldo awal, 
kas masuk, kas keluar, saldo akhir. 

30’ Kuliah 

 

EN-2.5-TR3 
 

Bagikan EN-2.5-AI1.  

Minta mahasiswa mengerjakan latihan selama satu 
jam, termasuk diskusi solusinya. Lihat Solusi 
Latihan di bawah ini. Biarkan mahasiswa 
memahami kesalahan mereka dan langsung 
mengoreksinya. 

Catatan: 
Disarankan agar mahasiswa lebih dahulu 
mengerjakan latihan pertama, “Buku kas – 
Desember 2006”. Setelah bisa mengerjakan 
latihan pertama dengan benar, mereka 
mengerjakan latihan kedua, “Buku kas – 
Januari 2007”. 

2 jam 
00’

Latihan kelas EN-2.5-AI1 
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Solusi Latihan 
 

Buku Kas – Desember 2006 
 (Rp. 000) 

Tanggal Transaksi Debet (kas 
masuk) 

Kredit (kas 
keluar) Saldo 

15 Saldo awal   -
15 Menarik Rp. 36 juta dari 

tabungan pribadi 36.000  36.000
18 Menerima pinjaman paman Rp. 

54 juta untuk dikembalikan dalam 
6 bulan 54.000  90.000

19 Membayar sewa tempat Rp. 
18.000.000 tunai untuk tahun 
2007  18.000 72.000

20 Membeli 3 mesin jahit Rp. 
37.800.000  37.800 34.200

21 Membeli 450 meter kain Rp. 
20.250.000  20.250 13.950

21 Membeli 300 meter kain pelapis 
Rp. 3.000.000  3.000 10.950

28 Membeli 300 zipper Rp. 
2.250.000   2.250 8.700

28 Membeli 15 roll benang jahit for 
Rp. 150.000   150 8.550

31 Saldo akhir   8.550
 
 

Buku Kas – Januari 2007 
(Rp. 000) 

Tanggal Transaksi Debet (kas 
masuk) 

Kredit (kas 
keluar) Saldo 

01 Saldo awal   8.550
02 Membeli bahan kemasan Rp. 

450.000  450 8.100
02 Membayar gaji dan uang saku 

wirausahawan Rp. 5.000.000  5.000 3.100
03 Membeli alat-alat tulis Rp. 500.000  500 2.600
10 Menjual 60 jaket Rp. 11.100.000 11.100  13.700
19 Menjual 60 jaket Rp. 11.100.000 11.100  24.800
22 Membayar tagihan air Rp. 120.000  120 24.680
22 Membayar lagihan listrik Rp. 

350.000  350 24.330
29 Menjual 70 jaket Rp. 12.950.000 12.950  37.280
30 Mengembalikan pinjaman – 

angsuran pertama Rp. 9.000.000  9.000 28.280
31 Membayar upah Rp. 3.600.000  3.600 24.680
31 Membayar gaji pengawas Rp. 

800.000  800 23.880
31 Saldo akhir   23.880
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Kode 
EN-2.5-TR3 Memahami dan Menyusun Laporan Keuangan 

Topik 2.5.1 
Transparan 3/11 Buku Kas 

Minggu 17 

 
Buku kas adalah dokumen untuk mencatat uang 
masuk, uang keluar dan saldo kas harian. Saldo dalam 
buku kas harus sesuai dengan jumlah kas dalam almari 
besi atau rekening bank. 
 
Buku kas yang sederhana adalah sebagai berikut: 
 

Tanggal Transaksi 
Debet 
(kas 

masuk) 

Kredit 
(kas 

keluar) 
Saldo

     
     
     
     
     
     
     
     

 
Uang masuk ke dalam bisnis sebagai debet (+) pada 
buku kas, uang keluar dari bisnis sebagai kredit (-). 
Uang masuk ke dalam bisnis umumnya berasal dari 
penjualan barang dan jasa. Tapi uang masuk bisa juga 
berasal dari hasil penagihan piutang, setoran modal, 
pinjaman, dsbnya. 
Uang keluar dari bisnis untuk membayar bahan baku, 
gaji, sewa, listrik, dan biaya-biaya lain. Tapi uang juga 
bisa keluar untuk membayar utang, mengembalikan 
pinjaman, dsbnya. 
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Kode 
EN-2.5-AI1 

Memahami dan Membuat Laporan 
Keuangan 

2.5.2 
Latihan Individu 

1/2 
Latihan mengerjakan buku kas 

Minggu 17 

Tujuan: Membantu mahasiswa memahami cara mengerjakan buku kas 

 
Latihan 1: Buku Kas – Desember 2006 

 
Pada bulan Desember 2006, seorang wirausahawan memutuskan untuk membuka bisnis pembuatan 
jaket berskala kecil, mulai beroperasi bulan Januari 2007. Jaket yang dibuat dirancang untuk 
pengendara motor muda, pria maupun wanita, dan akan memiliki warna-warna yang mengikuti 
zaman. Dia yakin rancangannya yang inovatif akan laris terjual di pasar, dengan tendensi masyarakat 
di kota-kota besar menggunakan sepeda motor.  
 
Wirausahawan akan menjual produknya melalui beberap penyalur pakaian jadi, yang dia kenal 
dengan baik. Dia mengharapkan dapat memproduksi dan menjual sekitar 200 potong per bulan 
dengan harga Rp. 185.000. Harga konsumennya diprakirakan Rp. 250.000. Dengan selisih harga 
sekitar 35%, penyalur-penyalur itu akan cukup termotivasi untuk mempromosikan penjualannya. 
 
Bisnis itu akan membutuhkan tiga mesin jahit serba-guna seharga Rp. 37.800.000 dan 30 meter 
persegi ruangan untuk memproduksi dan menyimpan persediaan bahan. Sewa ruangan Rp. 18 juta 
untuk 12 bulan tahun 2007. Dalam bulan Desember 2006, wirausahawan harus membeli tiga mesin 
jahit, membayar sewa tempat, dan membeli bahan-bahan untuk memproduksi jaket mulai awal 
Januari 2007. 
 
Wirausahawan itu beruntung mengenai modal awal (startup capital) yang dibutuhkannya. Dia hanya 
mempunyai Rp. 36 juta tabungan, kurang cukup untuk membeli mesin jahit, apalagi untuk tempat dan 
bahan-bahan pembuat jaket. Pamannya bersedia memberinya pinjaman tanpa bunga Rp. 54 juta yang 
bisa dikembalikannya dengan jumlah angsuran yang sama setiap bulan selama 6 bulan. Dia yakin dia 
dapat tetap menjalankan operasinya setelah pinjaman itu lunas dikembalikannya. 
 
Transaksi keuangan pembuat jaket dalam bulan Desember 2006 tampak dalam tabel berikut ini: 
 

Tanggal Transaksi 
15-Des 2006 Menarik Rp. 36 juta dari tabungan pribadi 
18-Des Menerima pinjaman paman Rp. 54 juta untuk dikembalikan dalam 6 bulan 
19-Des Membayar sewa tempat Rp. 18.000.000 untuk tahun 2007 
20-Des Membeli 3 mesin jahit  Rp. 37.800.000 
21-Des Membeli 450 meter kain  Rp. 20.250.000 
21-Des Membeli 300 meter kain pelapis  Rp. 3.000.000 
28-Des Membeli 300 zipper  Rp. 2.250.000 
28-Des Membeli 15 rol benang jahit  Rp. 150.000 

 
Baca tiap transaksi, tunjukkan apakah transaksi itu uang masuk atau uang keluar dari bisnis, dan 
tentukan apakah transaksi itu debet atau kredit, dan hitung saldo akhir untuk bulan Desember 2006. 
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Buku Kas – Desember 2006 
 

(Rp. 000) 

Tanggal Transaksi 
Debet 
(kas 

masuk) 

Kredit 
(kas 

keluar) 
Saldo 

15 Saldo awal   
15 Menarik Rp. 36 juta dari 

tabungan pribadi  
18 Menerima pinjaman paman Rp. 

54 juta untuk dikembalikan 
dalam 6 bulan  

19 Membayar sewa tempat Rp. 
18.000.000  untuk tahun 2007   

20 Membeli 3 mesin jahit  Rp. 
37.800.000    

21 Membeli 450 meter kain  Rp. 
20.250.000    

21 Membeli 300 meter kain pelapis  
Rp. 3.000.000    

28 Membeli 300 zipper  Rp. 
2.250.000    

28 Membeli 15 rol benang jahit  Rp. 
150.000    

31 Saldo akhir   
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Latihan 2: Buku Kas – Januari 2007 
 
Dalam bulan Januari 2007, pembuat jaket itu memproduksi 200 potong, menjual 190 potong dan 
menyimpan 10 potong dalam persediaan.  
 
Transaksi keuangan pembuat jaket dalam bulan Januari 2007 tampak pada tabel berikut ini: 
 

Tanggal Transaksi 
02-Jan 2007 Membeli bahan kemasan Rp. 450.000 
02-Jan Membayar gaji dan uang saku wirausahawan Rp. 5.000.000 
03-Jan Membeli alat-alat tulis Rp. 500.000 
10-Jan Menjual 60 jaket Rp. 11.100.000 
19-Jan Menjual 60 jaket Rp. 11.100.000 
22-Jan Membayar tagihan air Rp. 120.000  
22-Jan Membayar tagihan listrik Rp. 350.000 
29-Jan Menjual 70 jaket Rp. 12.950.000 
30-Jan Mengembalikan pinjaman - angsuran pertama Rp. 9.000.000 
31-Jan Membayar upah Rp. 3.600.000 
31-Jan Membayar gaji pengawas Rp. 800.000 

 
Baca tiap transaksi, tunjukkan apakah transaksi itu uang masuk atau uang keluar dari bisnis, dan 
tentukan apakah transaksi itu debet atau kredit, dan hitung saldo akhir untuk bulan Januari 2007. 
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Buku Kas – Januari 2007 
  

(Rp. 000) 

Tanggal Transaksi 
Debet 
(kas 

masuk) 

Kredit 
(kas 

keluar) 
Saldo 

01 Saldo awal   
02 Membeli bahan kemasan Rp. 

450.000   
02 Membayar gaji dan uang saku 

wirausahawan Rp. 5.000.000   
03 Membeli alat-alat tulis Rp. 

500.000   
10 Menjual 60 jaket Rp. 

11.100.000  
19 Menjual 60 jaket Rp. 

11.100.000  
22 Membayar tagihan air Rp. 

120.000    
22 Membayar tagihan listrik Rp. 

350.000   
29 Menjual 70 jaket Rp. 

12.950.000  
30 Mengembalikan pinjaman - 

angsuran pertama Rp. 
9.000.000   

31 Membayar upah Rp. 3.600.000   
31 Membayar gaji pengawas Rp. 

800.000   
31 Saldo akhir   
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Catatan Dosen 
Kode 

EN-2.5-TN3 
Unit Pembelajaran 2.5 

Memahami dan Menyusun Laporan Keuangan 

Tujuan Membantu mahasiswa memahami laporan keuangan 
dan to make simple proyeksi keuangan 

Minggu 18 

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Bagikan handout EN-2.5-HO2 untuk acuan 
mahasiswa. Tayangkan TRANSPARAN EN-2.5-
TR4, EN-2.5-TR5, EN-2.5-TR6, EN-2.5-TR7, EN-
2.5-TR8, EN-2.5-TR9, EN-2.5-TR10, dan EN-2.5-
TR11, serta jelaskan secara singkat: 
(1) laporan laba-rugi; 
(2) laporan aliran kas; 
(3) neraca; 
(4) rekening-rekening neraca; 
(5) hubungan antara ketiga laporan keuangan; 
(6) perbedaan antara laporan laba-rugi dan 

laporan aliran kas;  
(7) harga pokok penjualan; dan  
(8) dampak transaksi keuangan pada rekening-

rekening keuangan. 
Handout hanya berisikan konsep-konsep dasar 
yang diperlukan untuk membuat laporan keuangan 
yang sederhana. Tapi dosen mungkin perlu 
mengacu pada teorinya. Lihat Konsep & teori di 
bawah ini. 
Berikan mahasiswa cukup untuk mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan tapi diskusinya jangan 
terlalu panjang sehingga menunda latihan-latihan 
berikut ini. Jawaban yang lebih lengkap bisa 
diberikan ketika membahas solusi latihan. 

30’ Kuliah 

Diskusi 
terbuka 

Papan tulis  
atau flipchart 

EN-2.5-TR4 
EN-2.4-TR5 
EN-2.5-TR6 
EN-2.5-TR7 
EN-2.5-TR8 
EN-2.5-TR9 
EN-2.5-TR10 
EN-2.5-TR11 
EN-2.5-HO2 
 

Bagikan EN-2.5-AI2. Bantu mahasiswa memahami 
bagaimana menghitung harga pokok penjualan dan 
biaya-biaya non-kas.  
Minta mahasiswa mengerjakan semua latihan 
selama satu setengah jam termasuk pembahasan 
solusinya. Lihat Solusi Latihan berikut ini.  
Beri kesempatan mahasiswa untuk memahami 
kesalahan-kesalahan mereka dan langsung 
mengoreksinya. 
Note: 
Disarankan agar mahasiswa lebih dahulu 
mengerjakan “Laporan Keuangan – Desember 
2006” dan “Laporan Keuangan – Januari 2007”. 
Setelah mereka dapat mengerjakan latihan ini 
dengan benar, kemudian mereka mengerjakan 
latihan ketiga, “Proyeksi keuangan – Pebruari 
2007”.  

2 jam 
30’

Latihan kelas EN-2.5-AI2 
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Konsep & teori 
 
 
1. Persamaan akuntansi 
 
Persamaan akuntansi, sebagaimana dicerminkan oleh neraca, adalah sebagai berikut: 
 

harta = kewajiban + modal sendiri 
 
Harta (pada sisi kiri neraca) mencerminkan investasi perusahaan, sedangkan kewajiban dan 
modal sendiri (pada sisi kanan neraca) mencerminkan pembiayaan perusahaan, yaitu 
whether the sumber-sumber pembiayaan are the owners (modal sendiri) and/ atau outside 
parties (kewajiban).  
 
Initially, modal sendiri is the money provided by the company’s owner(s) to start the 
business. As the business operates, modal sendiri will increase with Laba dan decrease with 
kerugian. Laba is obtained when pendapatan melebihi biaya-biaya, dan kerugian is incurred 
when biaya-biaya melebihi pendapatan. 
 
Persamaan akuntansi di atas dapat disusun kembali menjadi sebagai berikut: 
 

harta = kewajiban + modal sendiri + (pendapatan − biaya-biaya) 
 

atau 
 

harta + biaya-biaya = kewajiban + modal sendiri + pendapatan 
 
Rekening harta dan biaya (pada sisi kiri persamaan) memiliki saldo normal debet. Rekening 
kewajiban, modal sendiri, dan pendapatan (pada sisi kanan persamaan) memiliki saldo 
normal kredit. Karena semua rekening itu harus selalu seimbang, untuk setiap transaksi 
akan ada debet dan kredit pengimbangnya, dan jumlah semua debets untuk semua 
rekening harus sama dengan jumlah semua kredit. 
 
Tidak seperti pada buku kas di mana debet selalu berarti bertambah dan kredit selalu berarti 
berkurang, debet dan kredit dalam akuntansi didefinisikan sebagai berikut: 
 
• debet: suatu peningkatan pada satu dari rekening-rekening yang memiliki saldo normal 

debet (harta dan biaya-biaya)  atau suatu penurunan pada satu dari rekening-rekening 
yang memiliki saldo normal kredit (kewajiban, modal sendiri dan pendapatan). 

 
• kredit: suatu peningkatan pada satu dari rekening-rekening yang memiliki saldo normal 

kredit (kewajiban, modal sendiri dan pendapatan)  atau suatu penurunan pada satu dari 
rekening-rekening yang memiliki saldo normal debet (harta dan biaya-biaya). 

 
Persamaan akuntansi dapat dipakai untuk memperjelas pengaruh transaksi keuangan pada 
rekening-rekening keuangan. 
 
 
2. Akuntansi accrual-basis vs. cash-basis 
 
Akuntansi accrual-basis mencatat transaksi keuangan atas dasar kejadian-kejadian yang 
mengubah modal sendiri (net worth). Praktek standarnya adalah mencatat dan mengakui 
pendapatan yang terjadi pada suatu kurun waktu dan mengimbanginya dengan biaya-biaya 
yang berkaitan dalam suatu proses yang disebut pemulihan biaya. Meskipun kas belum 
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diterima atau dibayarkan dalam suatu transaksi kredit, transkasi itu dicatat karena 
pengaruhnya kepada laba dan aliran kas perusahaan di waktu kemudian. 
 
Akuntansi cash-basis adalah suatu cara pembukuan yang mencatat kejadian-kejadian 
keuangan atas dasar aliran kas dan posisi kas. Pendapatan diakui ketika kas diterima dan 
biaya diakui ketika kas dibayarkan. Dalam akuntansi cash-basis, pendapatan dan biaya-
biaya juga disebut penerimaan kas dan pengeluaran kas. Akuntansi cash-basis tidak 
mengakui janji membayar atau harapan untuk menerima uang atau jasa di masa 
mendatang, seperti utang, piutang, dan biaya-biaya dibayar di muka. Akuntansi ini lebih 
mudah untuk individu atau organisasi yang tidak banyak memiliki transkasi semacam itu,  
atau bila jarak waktu antara transaksi dengan aliran kasnya sangat pendek. 
 

• Dengan akuntansi cash-basis, pendapatan dan biaya-biaya diakui hanya bila kas 
diterima  atau dibayarkan.  

• Dengan akuntansi accrual-basis, piutang dan utang diakui ketika penjualan 
disepakati, meskipun belum ada kas yang diterima  atau dibayarkan.  

• Akuntansi cash-basis menunda semua transaksi kredit ke waktu kemudian. 
Akuntansi ini lebih konservatif bagi penjual karena tidak mencatat pendapatan 
sampai penerimaan kas. Dalam perusahaan yang sedang tumbuh, akuntansi ini 
menghasilkan laba yang lebih rendah dibandingkan dengan akuntani accrual-basis.  

 
Laporan laba-rugi adalah berdasarkan pada akuntansi accrual-basis (dengan rekening 
pendapatan dan biaya-biaya), sedangkan laporan aliran kas berdasarkan pada akuntansi 
cash-basis (dengan rekening penerimaan dan pengeluaran kas). 
 
 
3. Harga pokok penjualan 
 
Pola musiman permintaan pasar yang diperkenalkan pada Unit Pembelajaran 2.3 
merupakan suatu hal yang wajar untuk banyak produk dan kebijakan produksi stabil yang 
diperkenalkan pada Unit Pembelajaran 2.4 benar-benar memberikan manfaat dalam banyak 
situasi bisnis. Akuntansi accrual-basis menambahkan kerumitan “harga pokok penjualan” 
dalam membuat laporan laba-rugi dan neraca. Untuk sementara mahasiswa harus 
“menerima” saja prosedur penghitungan harga pokok penjualan dalam tugas individu EN-
2.5-AI2. Dalam Semester 3 (Unit Pembelajaran 3.1) perhitungan biaya produk akan ditinjau 
kembali. 
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Solusi Latihan 
 
Latihan 1: Laporan Keuangan – Desember 2006 
 

Laporan laba-rugi – Desember 2006 
Pendapatan (Penjualan) -
Harga pokok penjualan -
Laba kotor  -
Biaya operasional -
Laba -

 

 
Neraca – 31 Desember 2006 

Kas 8.550 Utang dagang -
Piutang dagang - Pinjaman Paman 54.000
Persediaan:       
Kain  20.250     
Kain pelapis  3.000     
Zipper  2.250     
Benang jahit 150     

Jumlah 25.650     
Mesin jahit 37.800 Modal pemilik 36.000
Sewa ruangan 18.000 Laba ditahan -
Jumlah harta 90.000 Jumlah kewajiban & modal sendiri 90.000

 
 
Catatan untuk Laporan Keuangan – Desember 2006 
 
Bisnis mulai beroperasi bulan Januari 2007. Semua pengeluaran bulan Desember 2006 dan 
saldo kas selebihnya masuk ke dalam neraca. 

Laporan aliran kas – Desember 2006 
Saldo awal -
Penerimaan kas:   
Modal sendiri 36.000
Pinjaman dari Paman 54.000

Jumlah 90.000
Kas tersedia 90.000
Pengeluaran kas:   
Pembelian tiga mesin jahit 37.800
Sewa ruangan 18.000
Pembelian bahan 25.650

Jumlah 81.450
Saldo akhir 8.550
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Latihan 2: Laporan keuangan – Januari 2007 
 

Laporan laba-rugi – Januari 2007 
Penjualan 35.150
Harga pokok penjualan1 28.025
Laba kotor 7.125
Biaya operasional 5.500
Laba 1.625

 
Laporan aliran kas – Januari 2007 

Saldo awal 8.550
Penerimaan kas:   
Penjualan2 35.150

Jumlah 35.150
Kas tersedia 43.700
Pengeluaran kas: 
Pembelian3 950
Gaju dan uang saku wirausahawan4 5.000
Tagihan air dan listrik5 470
Upah6 3.600
Gaji pengawas7 800
Pengembalian pinjaman8 9.000

Jumlah 19.820
Saldo akhir 23.880

 
Neraca – 31 Januari 2007 

Kas 23.880 Utang dagang -
Piutang dagang9 - Pinjaman Paman16 45.000
Persediaan:      
Kain10  2.250     
Kain pelapis11  600     
Zipper12  750     
Jaket13 1.475     

Jumlah 5.075     
Mesin jahit14 37.170 Modal pemilik 36.000
Sewa ruangan15 16.500 Laba ditahan17 1.625
Jumlah harta 

82.625
Jumlah kewajiban & modal 
sendiri 82.625

 
Catatan untuk Laporan keuangan – Januari 2007  
 
1Atas dasar jumlah unit yang dijual (190), bukan jumlah unit yang diproduksi (200).  
2Semua jaket dijual tunai. 
3Termasuk bahan kemasan dan alat tulis. 
4Bersama dengan alat tulis merupakan biaya operasional. 
5Tagihan air dan listrik. 
6Biaya karyawan langsung. 
7Karyawan tak langsung termasuk dalam biaya overhead. 
8Jumlah pinjaman Rp. 54 juta untuk dibayar kembali dalam 6 bulan, angsuran bulanan = 54 : 
6 = Rp. 9 juta. 
9190 jaket dijual tunai, tidak ada piutang dagang. 
10Persediaan awal 450 meter, dipakai untuk produksi 400 meter, persediaan akhir 50 meter 
@ Rp. 45.000. 
11Persediaan awal 300 meter, dipakai untuk produksi 240 meter, persediaan akhir 60 meter 
@ Rp. 10.000. 
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12Persediaan awal 200 potong, dipakai untuk produksi 200 potong, persediaan akhir 100 
potong @ Rp. 7.500. 
13Produksi 200 unit, dijual 190 unit, persediaan akhir 10 unit @ Rp. 147.500 (biaya 
produk/unit). 
14Harga mesin jahit Rp. 37.800.000 dikurangi biaya penyusutan untuk Januari 2007 Rp. 
630,000. Pada akhir Januari 2007, nilai bukunya Rp. 37.800.000 – Rp. 630.000 = Rp. 
37.170.000. 
15Sewa ruangan Rp. 18.000.000 untuk satu tahun,  atau Rp. 1,500,000 per bulan. Pada 
akhir Januari 2007, nilai sewa ruangan Rp. 18.000.000 – Rp. 1.500.000 = Rp. 16.500.000. 
16Setelah angsuran pertama, sisa pinjaman is Rp. 54.000.000 – Rp. 9.000.000 = Rp. 
45.000.000. 
17Tidak ada penarikan, sehingga seluruh laba ditambahkan pada laba ditahan. 
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Latihan 3: Proyeksi Keuangan – Pebruari 2007  
 

Proyeksi laba-rugi – Pebruari 2007 
Penjualan1 37.000
Harga pokok penjualan2 29.500
Laba kotor 7.500
Biaya operasional 5.500
Laba 2.000

 
Proyeksi aliran kas – Pebruari 2007 

Saldo awal 23.880
Penerimaan kas:   
Penjualan3 22.200

Jumlah 22.200
Kas tersedia 46.080
Pengeluaran kas: 
Pembelian4 21.500
Gaju dan uang saku wirausahawan 5.000
Tagihan air dan listrik 470
Upah 3.600
Gaji pengawas 800
Pengembalian pinjaman 9.000
Penarikan laba5 3.000

Jumlah 43.370
Saldo akhir 2.710

 
Proyeksi Neraca – 28 Pebruari 2007 

Kas 2.710 Utang dagang11 1.500
Piutang dagang6 14.800 Pinjaman Paman 36.000
Persediaan:      
Kain7  2.250     
Kain pelapis8  600     
Zipper9  750     
Jaket10 1.475     

Jumlah 5.075     
Mesin jahit 36.540 Modal pemilik 36.000
Sewa ruangan 15.000 Laba ditahan12 625
Jumlah harta 

74.125
Jumlah kewajiban & modal 
sendiri 74.125

 
 
Catatan untuk Proyeksi keuangan – Pebruari 2007  
 
1Jumlah jaket yang dijual = 200.  
2Jumlah jaket yang dijual = 200. 
3Rp. 14.800.000 dari penjualan akan tertagih dalam bulan Maret 2007. 
4Rp. 1.500.000 dari pembelian zipper dibayar dalam bulan Maret 2007. 
5Laba ditarik dari laba ditahan, tidak hanya dari laba bulan Pebruari 2007. 
6Rp. 14.800.000 dari penjualan akan tertagih dalam bulan Maret 2007 dan menjadi piutang 
dagang pada akhir Pebruari 2007. 
7Persediaan awal 50 meter, dibeli 400 meter, dipakai untuk produksi 400 meter, persediaan 
akhir 50 meter @ Rp. 45.000. 
8Persediaan awal 60 meter, dibeli 240 meter, dipakai untuk produksi 240 meter, persediaan 
akhir 60 meter @ Rp. 10.000. 
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9Persediaan awal 100 potong, dibeli 200 potong, dipakai untuk produksi 200 potong, 
persediaan akhir 100 meter @ Rp. 7.500. 
10Persediaan awal 10 unit, diproduksi 200 unit, dijual 200 unit, persediaan akhir 10 unit @ 
Rp. 147,500 (biaya produk/unit). 
11Rp. 1,500,000 dari pembelian zipper dibayar bulan Maret 2007 dan menjadi utang dagang 
pada akhir Pebruari 2007. 
12Laba ditahan awal Rp. 1,625,000, laba Rp. 2,000,000, ditarik Rp. 3,000,000, laba ditahan 
akhir Rp. 625,000.  
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Kode 
EN-2.5-TR4 Memahami dan membuat laporan keuangan 

Topik 2.5.2 
Transparan 4/11 Laporan laba-rugi 

Minggu 18 

 
(1) Pendapatan  XXXXX
(2) Harga pokok penjualan (HPP)  XXXXX
(3) Laba kotor (1) – (2)  XXXX
(4) Biaya operasional:  

Biaya penjualan XX 
Biaya administrasi & umum XX XXX

(5) Laba operasional (3) – (4)  XXX
(6) Biaya bunga  XX
(7) Laba sebelum pajak (5) – (6)  XX
(8) Pajak  X
(9) Laba bersih (7) – (8)  XX
 
• Harga pokok penjualan (HPP): Biaya-biaya 

langsung untuk memproduksi barang, termasuk 
bahan langsung, karyawan langsung dan overhead, 
dalam membuat barang dalam kondisi bisa dijual. 

• Biaya operasional: Biaya-biaya yang dikeluarkan 
untuk menjalankan bisnis sehari-hari, tidak termasuk 
dalam HPP. 

• Biaya penjualan: Biaya-biaya yang diperlukan untuk 
menjual produk (misalnya gaji dan komisi penjualan, 
pengapalan, pengiklanan). 

• Biaya administrasi dan umum: Biaya-biaya untuk 
mengelola bisnis (gaji manajemen, biaya hukum, 
fasilitas umum, penyusutan bangunan kantor). 
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Kode 
EN-2.5-TR5 Memahami dan membuat laporan keuangan 

Topik 2.5.2 
Transparan 5/11 Laporan aliran kas 

Minggu 18 

 
(1) Saldo kas awal  XX
(2) Penerimaan kas:  

Penjualan tunai XXX 
Hasil penagihan piutang XXX 
Pinjaman XXX XXXX

(3) Kas tersedia (1) + (2)  XXXX
(4) Pengeluaran kas:  

Biaya-biaya tunai XXX 
Pembelian tunai XXX 
Pembayaran utang dagang XXX 
Pengembalian pinjaman XXX XXXX

(5) Saldo kas akhir (3) – (4)  XX
 
• Penjualan tunai. Penjualan yang pembayarannya 

diterima ketika barang diserahkan. 
• Hasil penagihan piutang. Penerimaan kas dari 

penjualan kredit pada periode sebelumnya. 
• Biaya-biaya tunai. Biaya-biaya di mana dilakukan 

pembayaran secara tunai, tidak seperti penyusutan.  
• Pembelian tunai. Pembelian yang pembayarannya 

dilakukan ketika barang diterima. 
• Pembayaran utang dagang. Pembayaran barang 

dan jasa yang dipasok pada periode sebelumnya. 
• Pengembalian pinjaman. Pembayaran pokok 

pinjaman plus beban bunga. 
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Kode 
EN-2.5-TR6 Memahami dan membuat laporan keuangan 

Topik 2.5.2 
Transparan 6/11 Neraca 

Minggu 18 

 
Harta Kewajiban & modal sendiri 

Harta lancar: Kewajiban lancar: 
Kas XX Utang dagang XX
Piutang dagang XXX Pinjaman jangka pendek XXX
Persediaan XXX Jumlah   XXX

Jumlah XXX Utang jangka panjang  XXX
Harta tetap: Modal sendiri:  
Building, peralatan XXXX Modal pemilik  XXX
Akumulasi 
penyusutan XX

Laba ditahan 
XX

Harta tetap (net) XXX Jumlah modal sendiri XXX
Jumlah harta 

XXXX
Jumlah kewajiban & 
modal sendiri XXXX

 
• Harta adalah setiap sumberdaya ekonomi yang 

diharapkan memberikan manfaat kepada perusahaan 
yang memilikinya. Harta meliputi harta lancar (kas, 
piutang dagang, persediaan), harta tetap (tanah, 
bangunan, peralatan). 

• Kewajiban adalah utang perusahaan kepada 
organisasi atau individu di luar. Kewajiban meliputi 
utang dagang, utang jangka pendek, dan utang 
jangka panjang. 

• Modal sendiri adalah jumlah uang yang akan 
diterima pemilik perusahaan bila semua harta dijual 
dan semua kewajiban dilunasi. Modal sendiri meliputi 
modal pemilik dan laba ditahan. 
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Kode 
EN-2.5-TR7 Memahami dan membuat laporan keuangan 

Topik 2.5.2 
Transparan 7/11 Rekening-rekening neraca 

Minggu 18 

 
• Harta lancar. Harta yang diharapkan terjual atau 

terpakai dalam satu tahun, satu siklus bisnis – mana 
yang lebih panjang. 

• Piutang dagang. Transaksi akuntansi menyangkut 
penagihan barang dan jasa yang telah diserahkan 
kepada pelanggan. 

• Persediaan. Barang dan bahan yang disimpan dalam 
persediaan, yaitu bahan baku, bahan dalam proses, 
barang jadi, dan perlengkapan. 

• Harta tetap. Harta dan kekayaan yang tidak mudah 
dikonversikan menjadi kas, umumnya mencakup 
tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, peralatan 
kantor, pabrik dan mesin. 

• Penyusutan. Suatu cara membebankan biaya harta 
sepanjang usia pemakaian harta itu. 

• Kewajiban lancar. Kewajiban-kewajiban perusahaan 
yang jatuh tempo dalam satu tahun pajak. 

• Utang jangka panjang. Pinjaman dengan jangka 
waktu lebih dari 1 tahun (pinjaman investasi, obligasi). 

• Utang dagang. Transaksi akuntansi mencakup 
pembayaran kepada pemasok yang meminjamkan 
uang untuk barang dan jasa. 

• Modal pemilik. Jumlah uang yang ditempatkan 
pemilik untuk memulai dan menjalankan bisnis. 

• Laba ditahan. Bagian dai laba yang ditahan 
perusahaan, tidak dibayarkan kepada pemilik atau 
pemegang saham (sebagai dividen). 
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Kode 
EN-2.5-TR8 Memahami dan membuat laporan keuangan 

Topik 2.5.2 
Transparan 8/11 

Hubungan antara laporan laba-
rugi, laporan aliran kas, dan 

neraca 

Minggu 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan 
pada saat tertentu, misalnya per 31 Desember 2006 
(neraca awal 2007) atau 31 Desember 2007 (neraca 
akhir 2007). 
 
Laporan laba-rugi menunjukkan apakah perusahaan 
memperoleh laba atau rugi selama kurun waktu tertentu, 
misalnya dari 1 Januari sampai 31 Desember 2007. 
Laporan laba-rugi adalah laporan periode. 
 
Laporan aliran kas menunjukkan bagaimana aliran kas 
masuk ke dalam perusahaan cukup untuk membiayai 
investasi perusahaan, pengembalian pinjaman dan 
pengeluaran kas lain yang diperlukan, juga selama 
periode tertentu, misalnya dari 1 Januari sampai 31 
Desember 2007. Laporan aliran kas juga merupakan 
laporan periode. 
 
 
 

Laporan laba-rugi tahun 
200

Laporan aliran kas tahun 2007

Neraca Awal per 31 
Desember 2006 

Neraca Akhir per 31 
Desember 2007 
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Kode 
EN-2.5-TR9 Memahami dan membuat laporan keuangan 

Topik 2.5.2 
Transparan 9/11 

Perbedaan antara laporan laba-
rugi dengan laporan aliran kas 

Minggu 18 

 
Laporan laba-rugi Laporan aliran kas  

(Accrual basis) (Cash basis) 
Pendapatan: Penerimaan kas (aliran masuk): 
• Penjualan (tunai & credit) • Penjualan tunai 
 • Hasil penagihan piutang 
• Pendapatan lainnya  • Pendapatan lainnya (tunai) 
  • Pinjaman yang diterima 

+ 

 • Modal sendiri yang diterima dari 
pemilik 

Biaya-biaya: Pengeluaran kas (aliran keluar): 
• Biaya bahan langsung • Pembelian bahan langsung 
• Biaya karyawan 

langsung 
• Pembayaran upah karyawan 

langsung 
• Biaya overhead • Biaya overhead tunai (biaya 

overhead dikurangi biaya 
penyusutan) 

• Biaya operasional • Biaya operasional tunai (biaya 
operasional dikurangi biaya 
penyusutan) 

• Biaya bunga • Pembayaran biaya bunga 
• Pajak • Pembayaran pajak 
• Dividen • Pembayaran dividen tunai 
 • Pembayaran utang dagang 
 • Pengembalian pinjaman 

- 

 • Penarikan modal pemilik 
 Laba/rugi Surplus/defisit kas 
   
   
 Ditambahkan atau 

dikurangkan untuk laba 
ditahan pada neraca akhir

Ditambahkan atau dikurangkan 
untuk saldo kas pada neraca akhir
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Code 
EN-2.5-TR10 Memahami dan membuat laporan keuangan 

Topics 2.5.2 
Transparan 

10/11 

Harga pokok penjualan 
(HPP) 

Minggu 18 

 
Untuk bisnis manufaktur, harga pokok penjualan pada 
dasarnya adalah biaya produk, yang merupakan jumlah dari (1) 
bahan langsung, (2) tenaga kerja langsung dan (3) overhead 
pabrik. 
 
Bahan langsung adalah bahan-bahan yang merupakan 
bagian tak terpisahkan dari produk jadi dan yang bisa langsung 
dimasukkan dalam menghitung biaya produk. 
 
Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang bisa 
dikaitkan langsung dengan bahan-bahan yang membentuk 
produk jadi, seperti tenaga kerja terampil dan kurang terampil 
yang bisa dibebankan pada jumlah produk yang dibuat. 
 
Overhead pabrik mencakup semua biaya produksi di luar 
bahan langsung atau tenaga kerja langsung. Overhead pabrik 
mencakup bahan tak langsung (minyak pelumas, lap 
pembersih), tenaga kerja tak langsung (pengawas, petugas 
kebersihan, petugas pemeliharaan) dan biaya-biaya lainnya, 
seperti penyusutan, sewa ruangan, pemeliharaan, listrik, 
dsbnya. Penyusutan adalah beban biaya penggunaan harta 
yang bisa disusutkan untuk membuat produk. Sewa ruangan 
adalah pembebanan dari penggunaan ruangan yang disewa 
untuk membuat produk. 
 
Harga pokok penjualan per unit adalah jumlah dari tiga 
komponen biaya per unit. Harga pokok penjualan dalam 
laporan laba-rugi adalah harga pokok penjualan per unit 
dikalikan jumlah unit yang dijual. Harga pokok per unit adalah 
juga nilai per unit produk yang tak terjual dalam persediaan. 
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Kode 
EN-2.5-TR11 Memahami dan membuat laporan keuangan 

Topik 2.5.2 
Transparan 

11/11 

Pengaruh Transaksi Keuangan pada 
Rekening-Rekening Keuangan 

Minggu 18 

 

Transaksi + - 
Kas A) - Terima setoran modal 

sendiri Modal pemilik E) - 
Terima pinjaman Kas A) - 
 Pinjaman L) - 
Beli harta tetap – 
tunai 

Harta tetap A) Kas A) 

Beli bahan – tunai Persediaan A) Kas A) 
Persediaan A) - Beli bahan – kredit 
Utang dagang L) - 

Uang muka biaya Biaya dibayar di muka A) Kas A) 
Menggunakan bahan Biaya bahan C) Persediaan A) 
Bayar biaya-biaya – 
tunai 

Biaya-biaya C) Kas A) 

Biaya-biaya C) - Bayar biaya-biaya – 
kredit Utang biaya L) - 
Membebankan biaya 
penyusutan 

Biaya penyusutan C) Harta tetap A) 

Membebankan biaya 
dibayar di muka 

Biaya-biaya C) Biaya dibayar di 
muka A) 

Penjualan – tunai Kas A) - 
 Penjualan R) - 
Penjualan – kredit Piutang dagang A) - 
 Penjualan R) - 
Hasil penagihan 
piutang  

Kas A) Piutang dagang 
A) 

- Kas A) Pengembalian 
pinjaman - Pinjaman L) 

- Kas A) Bayaran utang 
dagang - Utang dagang  L) 
 

A) harta, C) biaya-biaya, L) kewajiban, E) modal sendiri, R) pendapatan 
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Handout 

Code 
EN-2.5-HO2 

Learning Unit 2.5 

Laporan keuangan HO 2 

  
 
1. Laporan keuangan  
 
Laporan keuangan adalah catatan tentang aliran dan tingkat keuangan suatu perusahaan. 
 
Tiga laporan keuangan yang utama adalah: 
(1) Laporan laba-rugi, yang menggembarkan pendapatan dan biaya-biaya perusahaan. 
(2) Laporan aliran kas, yang menggambarkan bagaimana kegiatan-kegiatan operasional, investasi dan 

pembiayaan perusahaan mempengaruhi posisi kas perusahaan. 
(3) Neraca, yang menggambarkan harta dan kewajiban-kewajiban perusahaan. 
 
Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi moneter untuk meninjau kinerja dan posisi 
entitas (perusahaan) yang dilaporkan, dan memungkinkan pembaca-pembaca tertentu menilai 
manajemen dan membuat keputusan-keputusan ekonomi yang rasional. 
 
 
2. Bentuk Dasar Laporan Laba-Rugi  
 
(1) Pendapatan  XXXXX
(2) Harga pokok penjualan (HPP)  XXXXX
(3) Laba kotor (1) – (2)  XXXX
(4) Biaya operasional:  

Biaya penjualan XX 
Biaya administrasi & umum XX XXX

(5) Laba operasional (3) – (4)  XXX
(6) Biaya bunga  XX
(7) Laba sebelum pajak (5) – (6)  XX
(8) Pajak  X
(9) Laba bersih (7) – (8)  XX

 
• Pendapatan: Jumlah uang yang diperoleh perusahaan dari kegiatan-kegiatannya dalam kurun 

waktu tertentu, sebagian besar dari penjualan barang/jasa kepada pelanggan. 
• Biaya-biaya: Nilai bahan masukan (input) yang telah dipakai untuk memproduksi dan menjual 

produk, dinyatakan dalam satuan uang. 
• Harga pokok penjualan (HPP): Biaya-biaya langsung untuk memproduksi barang, termasuk 

bahan langsung, karyawan langsung dan overhead, dalam membuat barang dalam kondisi bisa 
dijual. Untuk bisnis manufaktur, harga pokok adalah biaya produk, dan untuk bisnis perdagangan 
harga pokok adalah harga beli barang dagangan. 

• Laba kotor: Pendapatan minus harga pokok penjualan. 
• Biaya operasional: Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis sehari-hari, terdiri 

atas biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. 
• Biaya penjualan: Biaya-biaya yang diperlukan untuk menjual produk (misalnya gaji dan komisi 

penjualan, pengiklanan, angkutan, pengapalan, penyusutan peralatan penjualan). 
• Biaya administrasi dan umum: Biaya-biaya untuk mengelola bisnis (gaji manajemen, biaya 

hukum, fasilitas umum, asuransi, penyusutan bangunan kantor, dsbnya.). 
• Laba operasional: Laba kotor minus biaya operasional, laba sebelum bunga dan pajak. 
• Bunga: Biaya dana yang dipinjam, dibayarkan kepada kreditur (bank). 
• Laba sebelum pajak: Laba setelah dikurangi bunga tapi sebelum pajak tax. 
• Pajak: Pajak atas laba perusahan. 
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• Laba bersih: Laba yang bisa dikonsumsi pemilik perusahaan. 
 
3. Bentuk Dasar Laporan Aliran Kas  
 
Kegiatan operasional, investasi, dan pembiayaan perusahaan adalah dalam bentuk kas masuk dan kas 
keluar bisnis. Bentuk dasar laporan aliran kas bisa sebagai berikut: 
 
(6) Saldo kas awal  XX
(7) Penerimaan kas:  

Penjualan tunai XXXX 
Hasil penagihan piutang XXX 
Pinjaman XXX XXXX

(8) Kas tersedia (1) + (2)  XXXXX
(9) Pengeluaran kas:  

Biaya-biaya tunai XXX 
Pembelian tunai XXX 
Pembayaran utang dagang XXX 
Pengembalian pinjaman XXX XXXX

(10) Saldo kas akhir (3) – (4)  XX
 
• Saldo kas awal: Jumlah kas yang tersedia pada awal periode. 
• Penerimaan kas: Kas yang masuk ke dalam perusahaan. 
• Penjualan tunai. Penjualan yang pembayarannya diterima ketika barang diserahkan. 
• Hasil penagihan piutang. Penerimaan kas dari penjualan kredit pada periode sebelumnya. 
• Pinjaman. Dana yang diterima untuk dikembalikan kemudian. 
• Kas tersedia: Saldo kas awal plus penerimaan kas. 
• Pengeluaran kas: Kas yang keluar dari perusahaan. 
• Biaya-biaya tunai. Biaya-biaya di mana dilakukan pembayaran secara tunai, tidak seperti 

penyusutan.  
• Pembelian tunai. Pembelian yang pembayarannya dilakukan ketika barang diterima. 
• Pembayaran utang dagang. Pembayaran barang dan jasa yang dipasok pada periode 

sebelumnya. 
• Pengembalian pinjaman. Pembayaran pokok pinjaman plus beban bunga. 
• Saldo kas akhir: Jumlah kas yang tersisa pada akhir periode. 
 
 
4. Bentuk Dasar Neraca  
 

Harta Kewajiban & modal sendiri 
Harta lancar: Kewajiban lancar: 
Kas XX Utang dagang XX
Piutang dagang XXX Pinjaman jangka pendek XXX
Persediaan XXX Jumlah   XXX

Jumlah XXX Utang jangka panjang  XXX
Harta tetap: Modal sendiri:  
Bangunan, peralatan XXXX Modal pemilik  XXX
Akumulasi penyusutan XX Laba ditahan XX
Harta tetap (net) XXX Jumlah Modal sendiri XXX
Jumlah harta XXXX Jumlah kewajiban & modal sendiri XXXX

 
• Harta adalah setiap sumberdaya ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat kepada 

perusahaan yang memilikinya. Harta meliputi kas, piutang dagang, persediaan, harta tetap dan 
harta tak berwujud. 
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• Kewajiban adalah utang perusahaan kepada organisasi atau individu di luar. Kewajiban meliputi 
utang dagang, utang jangka pendek, dan utang jangka panjang. 

• Modal sendiri adalah jumlah uang yang akan diterima pemilik perusahaan bila semua harta dijual 
dan semua kewajiban dilunasi. Modal sendiri meliputi modal pemilik dan laba ditahan. 

• Harta lancar. Harta yang diharapkan terjual atau terpakai dalam satu tahun, satu siklus bisnis – 
mana yang lebih panjang. 

• Piutang dagang. Transaksi akuntansi menyangkut penagihan barang dan jasa yang telah 
diserahkan kepada pelanggan. 

• Persediaan. Barang dan bahan yang disimpan dalam persediaan, yaitu bahan baku, bahan dalam 
proses, barang jadi, dan perlengkapan. 

• Harta tetap. Harta dan kekayaan yang tidak mudah dikonversikan menjadi kas, umumnya 
mencakup tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, peralatan kantor, pabrik dan mesin. 

• Penyusutan. Suatu cara membebankan biaya harta sepanjang usia pemakaian harta itu. 
• Kewajiban lancar. Kewajiban-kewajiban perusahaan yang jatuh tempo dalam satu tahun pajak. 
• Utang jangka panjang. Pinjaman dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun (pinjaman investasi, 

obligasi). 
• Utang dagang. Transaksi akuntansi mencakup pembayaran kepada pemasok yang meminjamkan 

uang untuk barang dan jasa. 
• Modal pemilik. Jumlah uang yang ditempatkan pemilik untuk memulai dan menjalankan bisnis. 
• Laba ditahan. Bagian dai laba yang ditahan perusahaan, tidak dibayarkan kepada pemilik atau 

pemegang saham (sebagai dividen). 
 
 
5. Hubungan antara laporan laba-rugi, laporan aliran kas, dan neraca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, misalnya per 31 Desember 2006 
(neraca awal 2007) atau 31 Desember 2007 (neraca akhir 2007). 
 
Laporan laba-rugi menunjukkan apakah perusahaan memperoleh laba atau rugi selama kurun waktu 
tertentu, misalnya dari 1 Januari sampai 31 Desember 2007. Laporan laba-rugi adalah laporan periode. 
 
Laporan aliran kas menunjukkan bagaimana aliran kas masuk ke dalam perusahaan cukup untuk 
membiayai investasi perusahaan, pengembalian pinjaman dan pengeluaran kas lain yang diperlukan, 
juga selama periode tertentu, misalnya dari 1 Januari sampai 31 Desember 2007. Laporan aliran kas 
juga merupakan laporan periode. 
 
Jika laporan laba-rugi dan laporan aliran kas adalah film, maka neraca adalah gambar (foto), pada 
suatu saat dalam periode itu. 
 

Laporan laba-rugi tahun 2007 

Laporan aliran kas tahun 2007 

Neraca Awal per 31 
Desember 2006 

Neraca Akhir per 31 
Desember 2007 
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6. Perbedaan antara laporan laba-rugi dengan laporan aliran kas  
 

Laporan laba-rugi Laporan aliran kas  
(Accrual basis) (Cash basis) 

Pendapatan: Penerimaan kas (aliran masuk): 
• Penjualan (tunai & credit) • Penjualan tunai 
 • Hasil penagihan piutang 
• Pendapatan lainnya  • Pendapatan lainnya (tunai) 
  • Pinjaman yang diterima 

+ 

 • Modal sendiri yang diterima dari pemilik 
Biaya-biaya: Pengeluaran kas (aliran keluar): 
• Biaya bahan langsung • Pembelian bahan langsung 
• Biaya karyawan langsung • Pembayaran upah karyawan langsung 
• Biaya overhead • Biaya overhead tunai (biaya overhead dikurangi 

biaya penyusutan) 
• Biaya operasional • Biaya operasional tunai (biaya operasional 

dikurangi biaya penyusutan) 
• Biaya bunga • Pembayaran biaya bunga 
• Pajak • Pembayaran pajak 
• Dividen • Pembayaran dividen tunai 
 • Pembayaran utang dagang 
 • Pengembalian pinjaman 

- 

 • Penarikan modal pemilik 
 Laba/rugi Surplus/defisit kas 
   
   
 Ditambahkan atau dikurangkan untuk laba 

ditahan pada neraca akhir 
Ditambahkan atau dikurangkan untuk saldo kas pada 

neraca akhir 
 
 
7. Harga pokok penjualan 
 
Untuk bisnis manufaktur, harga pokok penjualan pada dasarnya adalah biaya produk, yang merupakan 
jumlah dari tiga komponen, yaitu bahan langsung, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. 
 
Bahan langsung adalah bahan-bahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari produk jadi dan 
yang bisa langsung dimasukkan dalam menghitung biaya produk, seperti kayu untuk membuat mebel; 
semen, pasir dan kerikil untuk membuat beton, dsbnya. 
 
Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang bisa dikaitkan langsung dengan bahan-bahan yang 
membentuk produk jadi, seperti tenaga kerja terampil dan kurang terampil yang bisa dibebankan pada 
jumlah produk yang dibuat. 
 
Overhead pabrik mencakup semua biaya produksi yang tidak mudah dibebankan pada 
produkbtertentu, atau semua biaya produksi yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam bahan langsung 
atau tenaga kerja langsung. Overhead pabrik mencakup bahan tak langsung, tenaga kerja tak langsung 
dan biaya-biaya tak langsung lainnya, seperti penyusutan, sewa ruangan, pemeliharaan, listrik, 
dsbnya. 
 
Bahan tak langsung adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat produk tapi konsumsinya 
per produk yang dibuat terlalu kecil atau terlalu rumit sehingga kurang efektif bila diperlakukan 
sebagai bahan langsung. Contohnya minyak pelumas, lap pembersih, sikat. 
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Tenaga kerja tak langsung adalah tenaga kerja yang tidak langsung mempengaruhi bentuk dan 
susunan produk jadi. Contohnya biaya tenaga kerja (gaji) pengawas, staf gudang, petugas kebersihan, 
petugas pemeliharaan. 
 
Penyusutan adalah beban biaya penggunaan harta yang bisa disusutkan untuk membuat produk. 
Biaya penyusutan mesin seharga Rp. 12,6 juta dengan usia penyusutan 5 tahun dan tanpa nilai sisa 
adalah Rp. 2.520.000 per tahun atau Rp. 210.000 per bulan terlepas berapa jumlah barang yang 
diproduksi dalam tahun atau bulan itu.  
 
Sewa ruangan adalah pembebanan dari penggunaan ruangan yang disewa untuk membuat produk. 
Beban biaya bangunan dengan biaya sewa Rp. 18 juta untuk 12 bulan adalah Rp. 1,5 juta per bulan 
terlepas berapa jumlah barang yang diproduksi dalam bulan itu. 
 
Harga pokok penjualan per unit adalah jumlah dari tiga komponen biaya per unit. Jika bahan 
langsung dan karyawan langsung dapat dihitung sebagai biaya per unit, overhead pabrik secara 
keseluruhan (diperlakukan sebagai) biaya periode. Biaya overhead per unit adalah jumlah biaya 
overhead dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi dalam periode itu. Harga pokok penjualan dalam 
laporan laba-rugi adalah harga pokok penjualan per unit dikalikan jumlah unit yang dijual. Harga 
pokok per unit adalah juga nilai per unit produk yang tak terjual dalam persediaan. 
 
 
8. Pengaruh Transaksi Keuangan pada Rekening-Rekening Keuangan  
 
Pengaruh berbagai transaksi keuangan pada rekening-rekening laporan laba-rugi dan neraca tampak 
pada tabel berikut ini: 
 

Transaksi Rekening-rekening yang 
bertambah 

Rekening-rekening yang 
berkurang 

Kas A) - Menerima setoran modal sendiri 
Modal pemilik E) - 
Kas A) - Menerima pinjaman 
Pinjaman L) - 

Membeli harta tetap – tunai Harta tetap A) Kas A) 
Membeli bahan – tunai Persediaan A) Kas A) 

Persediaan A) - Membeli bahan – kredit 
Utang dagang (A/P) L) - 

Uang muka biaya Biaya dibayar di muka A) Kas A) 
Menggunakan bahan Biaya bahan C) Persediaan A) 
Membayar biaya-biaya – tunai Biaya-biaya C) Kas A) 

Biaya-biaya C) - Membayar biaya-biaya – kredit 
Utang biaya L) - 

Membebankan biaya penyusutan Biaya penyusutan C) Harta tetap A) 
Membebankan biaya dibayar di 
muka 

Biaya-biaya C) Biaya dibayar di muka A) 

Kas A) - Penjualan – tunai 
Penjualan R) - 
Piutang dagang (A/R) A) - Penjualan – kredit 
Penjualan R) - 

Hasil penagihan piutang (A/R) Kas A) Piutang dagang (A/R) A) 
- Kas A) Pengembalian pinjaman 
- Pinjaman L) 
- Kas A) Pembayaran utang dagang (A/P) 
- Utang dagang (A/P) L) 

A) harta, C) biaya-biaya, L) kewajiban, E) modal sendiri, R) pendapatan 
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Kode 
EN-2.5-AI2 

Memahami dan Membuat Laporan 
Keuangan 

2.5.3 
Tugas Individu 2/2 Latihan membuat laporan keuangan 

Minggu 18 

Tujuan: Membantu mahasiswa memahami cara membuat laporan keuangan 

 
 

Latihan 1: Laporan Keuangan – Desember 2006 
 
Dalam bulan Desember 2006, wirausahawan usaha pembuat jaket skala kecil itu menarik tabungannya 
Rp. 36 juta, dan mengambil pinjaman dari pamannya Rp. 54 juta. Kemudian dia membeli tiga mesin 
jahit (Rp. 37.800.000), membayar sewa tempat (Rp. 18.000.000), dan membeli bahan-bahan untuk 
membuat jaket. Dalam bulan Desember 2006 dia belum memproduksi dan menjual jaket. 
 
Transaksi keuangan pembuat jaket dalam bulan Desember 2006 tampak dalam tabel berikut ini: 
 

Tanggal Transaksi 
15-Des 2006 Menarik Rp. 36 juta dari tabungan pribadi 
18-Des Menerima pinjaman paman Rp. 54 juta untuk dikembalikan dalam 6 bulan 
19-Des Membayar sewa tempat Rp. 18.000.000 untuk tahun 2007 
20-Des Membeli 3 mesin jahit  Rp. 37.800.000 
21-Des Membeli 450 meter kain  Rp. 20.250.000 
21-Des Membeli 300 meter kain pelapis  Rp. 3.000.000 
28-Des Membeli 300 zipper  Rp. 2.250.000 
28-Des Membeli 15 rol benang jahit  Rp. 150.000 

 
Buku Kas bulan Desember 2006 sudah dibuat. Lihat EN-2.5-AI1. 
 
Buat laporan keuangan (laporan laba-rugi, laporan aliran kas dan neraca) bisnis pembuat jaket itu 
untuk bulan Desember 2006. 
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Laporan laba-rugi – Desember 2006 
Pendapatan (Penjualan) ………..
Harga pokok penjualan ………..
Laba kotor ………..
Biaya operasional ………..
Laba ………..

 

 
Neraca – 31 Desember 2006 

Kas ……….. Utang dagang ………..
Piutang dagang ……….. Pinjaman Paman ………..
Persediaan:     
Kain  ………..    
Kain pelapis  ………..    
Zipper  ………..    
Benang jahit ………..    

Jumlah ………..    
Mesin jahit ……….. Modal pemilik ………..
Sewa ruangan ……….. Laba ditahan ………..
Jumlah harta ……….. Jumlah kewajiban & modal sendiri ………..

 
 

Laporan aliran kas – Desember 2006 
Saldo awal ………..
Penerimaan kas:  
Modal sendiri ………..
Pinjaman dari Paman ………..

Jumlah ………..
Kas tersedia ………..
Pengeluaran kas:  
Pembelian tiga mesin jahit ………..
Sewa ruangan ………..
Pembelian bahan ………..

Jumlah ………..
Saldo akhir ………..
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Latihan 2: Laporan keuangan – Januari 2007 
 
Dalam bulan Januari 2007, pembuat jaket itu memproduksi 200 potong, menjual 190 potong dan 
menyimpan 10 potong dalam persediaan.  
 
Transaksi keuangan pembuat jaket dalam bulan Januari 2007 tampak pada tabel berikut ini: 
 

Tanggal Transaksi 
02-Jan 2007 Membeli bahan kemasan Rp. 450.000 
02-Jan Membayar gaji dan uang saku wirausahawan Rp. 5.000.000 
03-Jan Membeli alat-alat tulis Rp. 500.000 
10-Jan Menjual 60 jaket Rp. 11.100.000 
19-Jan Menjual 60 jaket Rp. 11.100.000 
22-Jan Membayar tagihan air Rp. 120.000  
22-Jan Membayar tagihan listrik Rp. 350.000 
29-Jan Menjual 70 jaket Rp. 12.950.000 
30-Jan Mengembalikan pinjaman - angsuran pertama Rp. 9.000.000 
31-Jan Membayar upah Rp. 3.600.000 
31-Jan Membayar gaji pengawas Rp. 800.000 

 
Buku Kas bulan Januari 2007 sudah dibuat. Lihat EN-2.5-AI1. 
 
Setiap potong jaket memerlukan bahan-bahan langsung berikut ini: 

• 2 meter kain waterproof @ Rp. 45.000/meter; 
• 1.2 meter kain pelapis @ Rp. 10.000/meter; 
• 1 buah penggerek baju (zipper) @ Rp. 7.500/buah;  

 
Biaya tenaga kerja langsung untuk membuat sepotong jaket (memotong, menjahit, merapikan, 
mengemas) adalah Rp. 18.000/potong. 
 
Biaya-biaya produksi lainnya (biaya overhead pabrik) adalah: 
 Rp./bulan 
− Benang jahit, bahan kemasan 600.000
− Penyusutan (mesin jahit) 630.000
− Sewa ruangan 1.500.000
− Gaji pengawas 800.000
− Biaya-biaya lainnya 470.000

Jumlah 4.000.000
 
Biaya operasional bulan Januari 2007 adalah Rp. 5.500.000, meliputi Rp. 5.000.000 gaji dan uang 
saku wirausahawan plus Rp. 500.000 alat-alat tulis. 
 
Buat laporan keuangan (laporan laba-rugi, laporan aliran kas dan neraca) bisnis pembuat jaket itu 
untuk bulan Januari 2007. Lihat catatan mengenai biaya-biaya non-tunai dan harga pokok penjualan 
berikut ini. 
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Biaya-biaya non-tunai 
 
Sewa tempat dibayar di muka: 
Sewa tempat dibayar di muka memiliki usia pemakaian 12 bulan. Pembayarannya (atau kas 
keluarnya) dilakukan bulan Desember 2006. Selama tahun 2007, biaya ini dibebankan Rp. 1.500.000 
per bulan. Biaya ini mengurangi nilai buku harta sewa tempat. Setelah 12 bulan. akan terakumulasi 
Rp. 18 juta dalam bisnis yang tersedia untuk membayar sewa tempat tahun 2008.  
 

Des. 06 2007 Des. 07 
Rp. 18 juta 12 x Rp. 1.500.000 biaya sewa Rp. 18 juta 

kas  kas 
keluar  tersedia 

 
Mesin jahit: 
Usia pemakaian mesin jahit 5 tahun. Pembelian dilakukan dalam bulan Desember 2006. Biaya ini 
akan dibebankan Rp. 630.000 per bulan. Biaya ini akan mengurangi nilai buku mesin jahit. Setelah 60 
bulan. Akan terakumulasi Rp. 37.8 juta dalam bisnis yang tersedia untuk membeli mesin jahit baru. 
 

Des. 06 2007-2011 Des. 11 
Rp. 37,8 juta 60 x Rp. 630.000 biaya penyusutan Rp. 37,8 juta 

kas  kas 
keluar  tersedia 

 
 
Harga pokok penjualan 
 
Bahan langsung: 
  @ Rp. 
− Kain waterproof 2 mtr 45.000 90.000
− Kain pelapis 1.2 mtr 10.000 12.000
− Penggerek baju 1 buah 7.500 7.500
   109.500
Tenaga kerja langsung: 
− Memotong, menjahit, merapikan, mengemas 18,000
 
Overhead pabrik: 
 Rp. Produksi Per potong 
− Benang jahit, bahan kemasan 600.000   
− Penyusutan (mesin jahit) 630.000   
− Sewa ruangan 1.500.000   
− Gaji pengawas 800.000   
− Biaya-biaya lainnya 470.000   
 4.000.000 200 20.000
  
Harga pokok penjualan/potong 147.500
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Laporan laba-rugi – Januari 2007 
Penjualan ………..
Harga pokok penjualan ………..
Laba kotor ………..
Biaya operasional ………..
Laba ………..

 
Laporan aliran kas – Januari 2007 

Saldo awal ………..
Penerimaan kas:  
Penjualan ………..

Jumlah ………..
Kas tersedia ………..
Pengeluaran kas: 
Pembelian ………..
Gaju dan uang saku wirausahawan ………..
Tagihan air dan listrik ………..
Upah ………..
Gaji pengawas ………..
Pengembalian pinjaman ………..

Jumlah ………..
Saldo akhir ………..

 
Neraca – 31 Januari 2007 

Kas ……….. Utang dagang ………..
Piutang dagang ……….. Pinjaman Paman ………..
Persediaan:     
Kain ………..    
Kain pelapis ………..    
Zipper ………..    
Jaket ………..    

Jumlah ………..    
Mesin jahit ……….. Modal pemilik ………..
Sewa ruangan ……….. Laba ditahan ………..
Jumlah harta ……….. Jumlah kewajiban & modal sendiri ………..
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Latihan 3: Proyeksi keuangan – Pebruari 2007 
 
Misalnya Pebruari 2007 adalah suatu masa mendatang, sehingga yang harus kita buat adalah proyeksi 
keuangan bukan laporan keuangan. 
 
Dalam bulan Pebruari 2007, pembuat jaket itu memproduksi 200 potong dan menjual 200 potong, 
serta menyimpan 10 potong dalam persediaan akhir.  
 
Transaksi keuangan pembuat jaket bulan Pebruari 2007 direncanakan sebagai berikut: 
 
• Menjual 120 jaket Rp. 22.200.000 tunai (dibayar dalam bulan Pebruari 2007) 
• Menjual 80 jaket Rp. 14.800.000, dibayar Maret 2007 
• Membeli alat-alat tulis Rp. 500.000 
• Membeli 400 meter bahan kain Rp. 18.000.000 
• Membeli 240 meter pelapis Rp. 2.400.000 
• Membeli 200 penggerek baju Rp. 1.500.000, dibayar Maret 2007 
• Membeli 15 rol benang jahit Rp. 150.000 
• Membeli bahan kemasan Rp. 450.000 
• Membayar upah Rp. 3.600.000 
• Membayar gaji pengawas Rp. 800.000 
• Membayar tagihan air Rp. 120.000  
• Membayar tagihan listrik Rp. 350.000 
• Membayar gaji dan uang saku wirausahawan Rp. 5.000.000 
• Membayar pinjaman – angsuran kedua Rp. 9.000.000 
• Menarik laba Rp. 3.000.000 
 
Tanggal-tanggal transaksi belum diketahui, karena semua transaksi adalah rencana, bukan kegiatan 
masa lampau. 
 
Harga pokok penjualan per unit produk dan biaya operasional sama dengan bulan Januari 2007.  
 
Buat proyeksi keuangan (proyeksi laba-rugi, proyeksi aliran kas dan proyeksi neraca) bisnis pembuat 
jaket itu untuk bulan Pebruari 2007. 
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Proyeksi laba-rugi – Pebruari 2007 
Penjualan ………..
Harga pokok penjualan ………..
Laba kotor ………..
Biaya operasional ………..
Laba ………..

 
Proyeksi aliran kas – Pebruari 2007 

Saldo awal ………..
Penerimaan kas:  
Penjualan ………..

Jumlah ………..
Kas tersedia 
Pengeluaran kas: 
Pembelian ………..
Gaju dan uang saku wirausahawan ………..
Tagihan air dan listrik ………..
Upah ………..
Gaji pengawas ………..
Pengembalian pinjaman ………..
Penarikan laba ………..

Jumlah ………..
Saldo akhir ………..

 
Proyeksi Neraca – 28 Pebruari 2007 

Kas ……….. Utang dagang ………..
Piutang dagang ……….. Pinjaman Paman ………..
Persediaan:     
Kain ………..    
Kain pelapis ………..    
Zipper ………..    
Jaket ………..    

Jumlah ………..    
Mesin jahit ……….. Modal pemilik ………..
Sewa ruangan ……….. Laba ditahan ………..
Jumlah harta ……….. Jumlah kewajiban & modal sendiri ………..

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




