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PETUNJUK PENGAJARAN 
 

Unit Pembelajaran 
Modul 4, “Menjalankan Usaha” ini terdiri atas 5 Unit Pembelajaran (Learning Unit), yaitu 
sebagai berikut: 
 

Kode Judul Minggu Halaman 
LU 4.1 Manajemen sumberdaya manusia 1 – 3 1 – 24 
LU 4.2 Mengembangkan produk baru 4 – 9 25 – 59 
LU 4.3 Menilai Kinerja Perusahaan dengan Rasio-

Rasio Keuangan 
10 – 12 60 – 85 

LU 4.4 Manajemen rantai pasok dan topik-topik 
manajemen lainnya 

13 – 15 86 – 128 

LU 4.5 Tanggungjawab sosial perusahaan 16 – 18 129 – 158 
 
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 4.1 

 

Manajemen Sumberdaya 
Manusia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daftar Bahan Ajar 
 
EN-4.1-LP Rencana pelajaran halaman 2 
EN-4.1-TN1 Catatan dosen 1/5 halaman 3 – 4 
EN-4.1-HO1 Handout 1/4 halaman 5 
EN-4.1-TN2 Catatan dosen 2/5 halaman  6 – 8  
EN-4.1-TN3 Catatan dosen 3/5 halaman 9, 10 
EN-4.1-TR1 Transparan 1/3 halaman 11 
EN-4.1-AG Tugas kelompok 1/1 halaman 12 
EN-4.1-TN4 Catatan dosen 4/5 halaman 13 – 15 
EN-4.1-TN5 Catatan dosen 5/5 halaman 16 – 19 
EN-4.1-HO2 Handout 2/4 halaman 20 
EN-4.1-HO2 Handout 3/4 halaman 21 
EN-4.1-HO2 Handout 4/4 halaman 22 
EN-4.1-TR2 Transparan 2/3 halaman 23 
EN-4.1-TR3 Transparan 3/3 halaman 24 
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Rencana Pelajaran 
Durasi 
12 jam 

Kode 
EN-4.1-LP 

Unit Pembelajaran 
Manajemen sumberdaya manusia 

Minggu 1-3 
Kompetensi 

Utama 
Keterampilan bekerja dalam tim, dan memperlakukan dan memotivasi 
karyawan (kepemimpinan). 

Tujuan Unit 
Pembelajaran 

Mahasiswa mampu: (i) memahami pengertian kerja tim dan bertindak proaktif 
menghadapi staf mereka, (ii) mengembangkan sikap dan keterampilan 
manajemen sumberdaya manusia yang partisipatif, (iii) mengukur dampak 
gaya-gaya kepemimpinan pada motivasi dan produktivitas staf. 
T4.1.1. Bagaimana memotivasi staf perusahaan saya? 

T4.1.2. Bagaimana mendorong inisiatif dan inovasi? 

T4.1.3. Bagaimana melakukan kerja tim yang efektif?  

Topik 

T4.1.4. Bagaimana memperbaiki efisiensi dan produktivitas? 
Kegiatan Uraian Kegiatan Secara 

Urut 
Metode Bahan Waktu 

(jam) 
Minggu 1  Di kelas 

a4.1.1.  Memperkenalkan Modul 4 Kuliah 
Diskusi terbuka 

EN-4.1-TN1 1 jam 30’

a4.1.2.  Memilih mitra usaha Latihan EN-4.1-TN2 2 jam 00’

a4.1.3.  Persiapan kunjungan 
lapangan 

Curah pendapat 
Kuliah 

EN-4.1-TN3 30’

Minggu 2  Di luar kelas 

a4.1.4.  Kunjungan lapangan Latihan 
kelompok 

EN-4.1-AG 4 jam 00’

Minggu 3  Di kelas 

a4.1.5.  Presentasi hasil kunjungan 
lapangan 

Diskusi terbuka EN-4.1-AG 2 jam 00’

a4.1.6.  Danau beracun Latihan EN-4.1-TN4 45’

a4.1.7.  
Kepemimpinan & motivasi Permainan peran

Diskusi terbuka 
Kuliah 

EN-4.1-TN5 1 jam 15’

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

EN-4.1-TN1 
Unit pembelajaran 4.1 

Manajemen sumberdaya manusia Minggu 1 

Tujuan: - Merangkum Semester 1, 2 & 3 dan memperkenalkan Modul 4 
 
 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Sambut mahasiswa dan berikan kata-kata kunci mengenai 
tiga semester sebelumnya 

10’ Diskusi 
terbuka 

 

Bagi kelas ke dalam 3 kelompok dan minta masing-
masing kelompok menyiapkan suatu presentasi singkat 
mengenai hal-hal yang mereka pelajari selama semester-
semester sebelumnya.  Presentasinya tidak hanya 
mencakup isi, tapi berfokus pada tujuan dan pelajaran-
pelajaran yang diperoleh. 

30’ Latihan 
kelompok 

Flip chart 

Minta masing-masing kelompok mempresentasikan dalam 
waktu maksimum 5 menit. 
Lakukan diskusi singkat setelah tiap presentasi untuk 
mencek pemahaman kelompok-kelompok lainnya. 

30’ Kuliah 
Diskusi 
terbuka 

Flip chart 

Ikhtisarkan dan perkenalkan Modul 4. 
Dosen boleh minta mahasiswa mengacu kepada 
pengalaman mereka dalam kuliah QMS semester kedua. 
Semester itu juga membahas banyak aspek mengenai 
presentasi. 

15’ Kuliah 
Diskusi 
terbuka 

EN-4.1-HO1 
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TUJUAN UNIT PEMBELAJARAN DALAM MODUL 4 
 

Kode Unit pembelajaran Tujuan 

LU 4.1 Manajemen sumberdaya 
manusia 

• memahami pengertian kerja tim dan 
bertindak proaktif menghadapi staf mereka,  

• mengembangkan sikap dan keterampilan 
manajemen sumberdaya manusia yang 
partisipatif,  

• mengukur dampak gaya-gaya kepemimpinan 
pada motivasi dan produktivitas staf. 

LU 4.2 Mengembangkan produk 
baru 

• bagaimana menjadi wirausahawan yang 
berpengaruh dan proaktif? – Arti penting 
jaringan (networking) 

• bagaimana mengembangkan pasar yang 
baru?  

• bagaimana mengidentifikasi perubahan-
perubahan di pasar dan bagaimana 
menindak-lanjutinya? 

• bagaimana melakukan survei pasar? 

• bagaimana mengembangkan promosi 
penjualan dan teknik menjual yang efektif? 

LU 4.3 Menganalisis kinerja 
perusahaan dengan analisis 
SWOT dan rasio keuangan 

• memahami arti enam kelompok rasio 
keuangan, mulai dari profitability ratio sampai 
activity ratio,  

• mengerti bagaimana menghitung rasio-rasio 
ini,  

• mengerti bagaimana menilai kinerja 
keuangan perusahaan, dan juga mengerti 
bahwa rasio keuangan dapat dipakai sebagai 
sasaran-sasaran untuk dicapai. 

LU 4.4 Manajemen rantai pasok 
(Supply Chain Management) 
dan topik-topik manajemen 
lain yang relevan 

• mengidentifikasi elemen-elemen pokok rantai 
pasok 

• menerapkan konsep pemetaan rantai pasok 

• mengidentifikasi risiko-risiko manajemen 
rantai pasok 

• menyadari arti penting pengendalian 
persediaan 

• menganalisis dampak praktek-praktek bisnis 
tidak etis dan korupsi. 

LU 4.5 Tanggungjawab sosial 
perusahaan (CSR) 

• mengidentifikasi risiko CSR yang mungkin 
dihadapi dalam kegiatan bisnis mereka,  

• menemukan saran-saran untuk mengatasi 
risiko semacam itu, 

• menimbulkan inspirasi ide bisnis dengan 
dampak sosial yang positif. 
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Handout 

Kode 
EN-4.1-HO1 

Unit Pembelajaran 4.1 

TUJUAN UNIT PEMBELAJARAN DALAM MODUL 4 
 

 
 

Kode Unit pembelajaran Tujuan 

LU 4.1 Manajemen sumberdaya 
manusia 

• memahami pengertian kerja tim dan bertindak 
proaktif menghadapi staf mereka,  

• mengembangkan sikap dan keterampilan 
manajemen sumberdaya manusia yang 
partisipatif,  

• mengukur dampak gaya-gaya kepemimpinan 
pada motivasi dan produktivitas staf. 

LU 4.2 Mengembangkan produk baru • bagaimana menjadi wirausahawan yang 
berpengaruh dan proaktif? – Arti penting 
jaringan (networking) 

• bagaimana mengembangkan pasar yang baru?  
• bagaimana mengidentifikasi perubahan-

perubahan di pasar dan bagaimana menindak-
lanjutinya? 

• bagaimana melakukan survei pasar? 
• bagaimana mengembangkan promosi penjualan 

dan teknik menjual yang efektif? 

LU 4.3 Menganalisis kinerja 
perusahaan dengan analisis 
SWOT dan rasio keuangan 

• memahami arti enam kelompok rasio keuangan, 
mulai dari profitability ratio sampai activity 
ratio,  

• mengerti bagaimana menghitung rasio-rasio ini,  
• mengerti bagaimana menilai kinerja keuangan 

perusahaan, dan juga mengerti bahwa rasio 
keuangan dapat dipakai sebagai sasaran-sasaran 
untuk dicapai. 

LU 4.4 Manajemen rantai pasok 
(Supply Chain Management) 
dan topik-topik manajemen 
lain yang relevan 

• mengidentifikasi elemen-elemen pokok rantai 
pasok 

• menerapkan konsep pemetaan rantai pasok 
• mengidentifikasi risiko-risiko manajemen rantai 

pasok 
• menyadari arti penting pengendalian persediaan 
• menganalisis dampak praktek-praktek bisnis 

tidak etis dan korupsi. 

LU 4.5 Tanggungjawab sosial 
perusahaan (CSR) 

• mengidentifikasi risiko CSR yang mungkin 
dihadapi dalam kegiatan bisnis mereka,  

• menemukan saran-saran untuk mengatasi risiko 
semacam itu, 

• menimbulkan inspirasi ide bisnis dengan 
dampak sosial yang positif. 
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Catatan Pengajaran Dosen 
Kode 

EN-4.1-TN2 
Unit pembelajaran 4.1 
Memilih mitra usaha Minggu 1 

Tujuan: Mahasiswa mampu menjabarkan dan menerapkan kriteria untuk 
memilih mitra usaha dan/atau karyawan 

 
”Memilih mitra” selalu bergantung kepada situasi mahasiswa sebagai calon 
wirausahawan; jika sebagian besar tidak merasa membutuhkan mitra usaha, maka 
dosen bisa langsung membahas kriteria pemilihan karyawan dan mengaitkannya 
dengan keterlibatan anggota keluarga (dibayar atau tidak) yang sering memusingkan 
wirausahawan kecil di negara-negara berkembang.  

Proses pembelajaran 
 
Langkah Waktu Isi paling penting 
Pendahuluan 
 

10’ 
 

− Pembentukan 3 sampai 4 kelompok 
− Penjelasan peraturan 

Kerja kelompok 20’ Mengidentifikasi kriteria seleksi pasangan hidup 

Presentasi 30’ Semua kelompok mempresentasikan temuan-temuan 
mereka 

Diskusi pleno 45’ Identifikasi kriteria seleksi mitra usaha (karyawan) 

Kesimpulan 15’  
 

Petunjuk bimbingan, rambu-rambu dan larangan-larangan 
 
Pada bagian memilih pasangan hidup, mahasiswa akan banyak tertawa karena mereka 
akan mengungkapkan kriteria-kriteria yang dalam budaya tertentu umumnya 
dirahasiakan (penampilan seksi, kekuatan fisik, memberikan keturunan, dsbnya.). Beri 
kebebasan berdiskusi kepada mahasiswa karena diskusi semacam ini akan membantu 
mereka mengungkapkan kriteria-kriteria yang dirahasiakan dalam memilih mitra usaha. 

Pria dan wanita kadang-kadang bertentangan dalam mengutamakan kriteria pemilihan 
pasangan hidup. Pria biasanya menentukan kriteria yang berkaitan dengan perawatan 
anak-anak, rumahtangga dan ketergantungan sedangkan wanita mengutamakan 
kebutuhan memilih pasangan yang tidak terlalu dominan, yang memberikan kebebasan 
berpikir dan bertindak, dan mengemban sepenuhnya tanggungjawab keluarga. Dosen 
bisa melihat bahwa latihan ini mengungkapkan banyak permasalahan budaya dalam 
situasi tertentu! 
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Langkah Waktu Isi paling penting Kegiatan dosen Kemungkinan 
kegiatan 
mahasiswa 

Bahan yang 
diperlukan 

Petunjuk 

Pendahuluan 
 

10’ 
 

• Pembentukan 3 sampai 4 
kelompok 

• Penjelasan peraturan 

pembentu-kan 
kelompok; 
menjelaskan 

membentuk 
kelompok; 
mendengarkan 

 Membentuk kelompok-kelompok pria 
dan wanita (meskipun besarnya 
kelompok berbeda-beda; untuk 
kelompok yang terlalu besar, bagi atas 
dasar usia, yang tua dengan yang 
muda). 
Minta setiap kelompok menetapkan 
kriteria untuk seleksi pasangan hidup 
mereka atas dasar pengalaman mereka.

Kerja 
kelompok 

20’ Identifikasi kriteria untuk 
seleksi pasangan hidup 

menjelaskan; 
menjawab; 
mengawasi 

Mendengar-
kan; bertanya; 
berdiskusi; 
menulis pada 
kartu-kartu 
 

Satu lembar 
flip chart 

Semua kelompok bekerja mandiri 
dengan lembar flip chart masing-masing.
Kunjungi semua kelompok untuk 
merasakan perbedaan kriteria yang 
dijabarkan masing-masing kelompok. 
Jangan terkejut bila sewaktu-waktu 
kelompok bekerja sambil tertawa. 

Presentasi 30’ Semua kelompok 
mempresentasikan temuan-
temuan mereka 

menjelaskan; 
menjawab 

Mempresentasi
kan; 
mendengarkan; 
mengajukan 
pertanyaan 

Flip chart Mulailah dengan kelompok yang “lebih 
muda” untuk presentasi. 
Minta mahasiswa untuk mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan, terutama bila 
temuan mereka samasekali berbeda. 
Perhatikan batas waktu! 

Diskusi 
panel 
 
 
 
 

45’ Identifikasi kriteria untuk 
memilih mitra usaha 
(karyawan) 
 
 
 

mengarahkan 
diskusi; 
mengajukan 
pertanyaan; 
menulis pada flip 
chart 

mendengarkan; 
memberikan 
saran; 
berdiskusi; 
 

 
 
 
 
 
 

Menekankan pentingnya kriteria umum 
yang relevan, jika harus menentukan 
pilihan. 
Arahkan pada pemilihan mitra usaha 
(atau karyawan – bergantung pada 
situasinya). 
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Langkah Waktu Isi paling penting Kegiatan dosen Kemungkinan 
kegiatan 
mahasiswa 

Bahan yang 
diperlukan 

Petunjuk 

pemrosesan Pertanyaan-pertanyaan: 
• Apakah kriteria memilih 

mitra usaha (karyawan)? 
• Mengapa mereka itu begitu 

penting? 
• Apa yang terjadi jika di 

antara pelamar ada 
anggota keluarga? 

• Apakah kriteria itu bisa 
dikuantifikasikan? 

• Apakah calon (pelamar) 
bisa memenuhi standar 
mutunya? 

• Bila dibuat suatu skala 
bagimana bentuknya? 

• Siapa yang bisa membantu 
membuat daftar kriteria 
berbobot (weighed 
criteria)? 

• Siapa yang mengambil 
keputusan akhir? 

Penerapan temuan-temuan 
yang baru dipelajari. 

flip chart Utamakan kualifikasi profesional; lalu 
tambahkan kualifikasi lainnya. 
Tekankan bahwa anggota keluarga 
harus menyesuaikan diri dengan kriteria 
tersebut. 
Semua kriteria harus memenuhi standar 
SMART (lihat latihan: goal setting). 
 
Kriteria bisa diberikan bobot pada suatu 
skala yang dibuat khusus. 
Buat suatu daftar kriteria dengan 
perannya masing-masing dan berikan 
bobot pada masing-masing kriteria 
(dalam persentase aau angka-angka 
yang berjumlah 100). 
 

Kesimpulan 15’      
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Catatan Pengajaran Dosen 
Kode 

EN-4.1-TN3 
Unit pembelajaran 4.1 

Manajemen sumberdaya manusia Minggu 1 

Tujuan: Mahasiswa mampu merumuskan strategi HRM yang akan 
memotivasi karyawan untuk menjadi lebih produktif dan inovatif. 

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Langkah 1. 

Sebelum menjelaskan tugas kelompok, adakan curah 
pendapat (brainstorming) singkat di kelas dengan basis 
pertanyaan:  

“Apa yang memotivasi orang dalam kerja mereka?” atau 

“Apa yang memotivasi ANDA jika Anda karyawan?”  

Setelah curah pendapat, bandingkan jawaban-jawaban 
mahasiswa dengan TRANSPARAN EN-4.1-TR1 dan 
jelaskan secara singkat Hirarki Kebutuhan Maslow 
(Maslow’s Hierarchy of Needs). 

Lihat Konsep & Teori berikut ini. 

15’ Curah 
pendapat 
(brain-
storming) 
Kuliah 

Papan tulis 
atau flipchart 
EN-4.1-TR1 

Langkah 2: 

Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing 
terdiri atas 4-5 mahasiswa, tergantung jumlah mahasiswa 
dalam kelas atau gunakan energizer untuk membentuk 
kelompok. Jelaskan kepada mahasiswa bahwa pada 
Minggu 2 mereka akan pergi ke lapangan untuk melakukan 
wawancara dengan majikan dan  para karyawan di tempat 
kerja mereka mengenai motivasi kerja dan inisiatif kerja. 

Sarankan kepada mahasiswa untuk membuat daftar 
pertanyaan, memperoleh informasi juga dari sumber-
sumber lain serta tantang mahasiswa untuk melakukan 
presentasi yang lucu-lucu. 

15’ Diskusi 
kelompok 

Flip chart 
EN-4.1-AG 

Jumlah waktu 30’   
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Konsep & Teori 
 
Perlu dibedakan antar mengetahui bagaimana melakukan suatu pekerjaan dengan ingin 
melakukan pekerjaan itu. Diperlukan motivasi. Ada banyak cara memotivasi orang, beberapa di 
antaranya bersifat negatif seperti ketakutan kehilangan pekerjaan dan risiko dimarahi oleh 
majikan. Beberapa lagi bersifat positif, seperti pujian, insentif keuangan dan pelatihan tambahan 
serta pengembangan profesi. Namun demikian, bila karyawan perlu mengetahui bahwa kinerja 
buruk akan menimbulkan konsekuensi yang negatif, manajer yang baik mengetahui bahwa 
dorongan yang positif lebih efektif untuk memperbaiki kinerja. 
 
Dengan kata lain, dorongan positif kepada karyawan akan menghasilkan bisnis yang lebih 
menguntungkan. Banyak sekali teori tentang apa saja yang bisa memotivasi orang, tapi teori 
yang banyak dipakai adalah Hirarki Kebutuhan Maslow (Maslow's Hierarchy of Needs). Teori 
itu digambar berikut ini dan umumnya menunjukkan bahwa orang akan termotivasi pada tingkat 
kebutuhan yang ingin dipenuhi: 
 

5. Pelatihan dan Pengembangan: Orang ingin mengembangkan diri mereka, memperbaiki 
kemampuan mereka, mempelajari keterampilan-keterampilan baru, dan tumbuh dalam 
pekerjaan mereka.  

 
4. Penilaian kinerja dan penghargaan: Orang ingin dihargai pekerjaan mereka; ingin 

diberi tanggungjawab atas pekerjaan mereka serta diberi penghargaan bila mereka 
mengerjakannya dengan baik.  

 
3. Tim dan kerja tim: Orang ingin menjadi bagian dari kelompok; merasa dimiliki dan 

memberikan sumbangan positif kepada lingkungannya.  
 

2. Jaminan kerja dan keselamatan di tempat kerja: Orang perlu merasa aman di tempat 
kerja serta dalam hidup mereka.  

 
1. Upah dan insentif keuangan: Orang perlu memenuhi kebutuhan pokok mereka akan 

makanan, pakaian dan perumahan, dan mereka perlu mendidik anak-anak mereka untuk 
masa depan anak-anak mereka.  

 
Mahasiswa akan melihat bahwa ada berbagai tingkat kebutuhan. Menurut teori, kebutuhan pada 
tingkat yang rendah perlu dipenuhi atau sebagian terpenuhi lebih dahulu sebelum tingkat-tingkat 
kebutuhan yang lebih tinggi mulai dirasakan. Hal ini berarti bahwa sebelum gaji/upah dan 
kondisi kerja dianggap memuaskan, dan sebelum karyawan merasa terjamin dalam pekerjaan 
mereka, karyawan tidak mungkin dimotivasi untuk memperbaiki kinerja mereka demi 
keuntungan bisnis Anda.  
 
Melihat tangga kebutuhan, motivasi karyawan harus dilakukan pertama kali dengan memberikan 
tempat kerja yang aman dan pekerjaan yang terjamin dengan upah dan kondisi kerja yang baik 
untuk memastikan standar hidup yang wajar (langkah 1 & 2). Selanjutnya diperkuat dengan 
membuat karyawan mersa sebagai bagian dari tim (langkah 3), dengan mengakui kerja baik 
mereka (langkah 4), dan dengan memberi mereka peluang mengembangkan diri dan 
mempelajari keterampilan-keterampilan baru (langkah 5). 
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Kode 
EN-4.1-TR1 Manajemen sumberdaya manusia 
Topik 4.1.1 

Transparan 1/2 Motivasi 
Minggu 1, 

 
 
Hirarki Kebutuhan Maslow 
 
 
 

6. Pelatihan dan 
Pengembangan: 
mengembangkan diri. 

 
5. Penilaian kinerja dan 

penghargaan: dihargai, 
diberi tanggungjawab. 

 
4. Tim dan kerja tim: menjadi 

bagian dari kelompok. 
 

3. Jaminan kerja dan 
keselamatan di tempat 
kerja: merasa aman dalam 
pekerjaan serta dalam hidup.   

 
2. Upah dan insentif 

keuangan: memenuhi 
kebutuhan pokok. 
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Kode 
EN-4.1-AG Manajemen Sumberdaya Manusia 

Topik 4.1.1 
Tugas Kelompok 

Mengidentifikasi faktor-faktor motivasi 
dan strategi HRM yang sukses 

Minggu 1 - 3 

Tujuan: Mahasiswa mampu merumuskan strategi manajemen sumberdaya 
manusia (HRM) yang akan memotivasi karyawan menjadi lebih produktif dan 
inovatif. 

Sebelum kunjungan lapangan: Persiapan di kelas (Minggu 1):  

Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing terdiri atas 4-5 mahasiswa. 
Pada Minggu 2, semua kelompok akan pergi ke lapangan untuk mewawancarai majikan dan  
para karyawan di tempat kerja mereka mengenai motivasi kerja dan inisiatif kerja, dengan 
pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

• Kepada para karyawan: 

a. Apa yang memotivasi mereka pada pekerjaan yang sekarang? 
b. Menurut mereka, pekerjaan yang sempurna itu seperti apa? 

• Kepada para majikan: 

a. Bagaimana mereka memotivasi staf mereka? 
b. Apakah mereka berpendapat bahwa anggota staf mereka benar-benar ingin 

berperan serta demi keberhasilan bisnis mereka? 
c. Bagaimana cara mereka membuat staf mereka lebih inovatif? 
d. Apa yang mereka anggap sebagai strategi HRM yang baik? 

Mahasiswa merancang daftar pertanyaan (questionnaire) untuk mewawancarai sejumlah 
karyawan dengan jumlah agak besar (sekitar 20). Di sini mahasiswa dapat menggunakan 
teknik-teknik yang telah dipelajari dalam semester 2 tentang penelitian pasar. Mahasiswa 
harus membandingkan antara berbagai kelompok karyawan, misalnya kelompok tua 
dengan kelompok muda, kelompok pria dengan kelompok wanita, dsbnya.  

Di samping melakukan wawancara mahasiswa bisa merencanakan untuk melihat sumber-
sumber lain untuk mempelajari strategi HRM yang berhasil. 

Selama kunjungan lapangan: Minggu 2. 

Mahasiswa melaksanakan wawancara dan diperkenankan melihat sumber-sumber lain 
mengenai faktor-faktor motivasi dan strategi HRM yang sukses. 

Setelah kunjungan lapangan:  
Masing-masing kelompok menyiapkan laporan pada flipchart atau electronic file, untuk 
presentasi pada Minggu 3, Jam 1. Waktu presentasinya maksimum 15 menit per 
kelompok. 

Butir-butir presentasi: 

• Faktor-faktor motivasi karyawan di Indonesia. 
• Bagaimana faktor-faktor motivasi itu berkaitan dengan teori Maslow? 
• Bagaimana para majikan menanggapi faktor-faktor motivasi karyawan mereka dan 

apakah mereka berusaha memperbaiki motivasi dan kreativitas karyawan mereka? 
Bagaimana? 

• Kebijakan HRM ANDA seperti apa? Bagaimana Anda memotivasi karyawan Anda? 

Bahan presentasi dan alat peraga harus siap ketika mahasiswa memasuki kelas.  
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Catatan Pengajaran Dosen 
Kode 

EN-4.1-TN4 
Unit Pembelajaran 4.1 

Latihan Danau Beracun Minggu 3 

Tujuan: Mahasiswa mampu: 
- merefleksikan pembentukan tim dan kerja bersama 
- mempelajari bagaimana memecahkan masalah sebagai tim 

 
Proses Pembelajaran 
 
Langkah Waktu Isi paling penting 
Pendahuluan 5’ Pembentukan 4 kelompok 

Penjelasan 5’ Penjelasan aturan permainan 

Latihan 15’ Semua kelompok mempresentasikan temuan-temuan 

Kesimpulan 20’ Diskusi terbuka mengenai pelajaran yang diperoleh dari 
kegiatan 
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Langkah Waktu Isi paling 
penting 

Kegiatan 
dosen 

Kegiatan 
mahasiswa 

Petunjuk 

Pendahuluan 
dan 
persiapan 
fisik 

5’ 
 
• Pembentukan 

4 kelompok 
• Persiapan dan 

tata letak 
barang 

pembentukan 
kelompok; 
penjelasan 

bergabung 
dalam 
kelompok-
kelompok; 
mendengar-
kan 

Bentuk 4 kelompok.  
Masing-masing kelompok memerlukan “peralatan” sebagai berikut: 

< 6 pengait “S” 
< 6 tali dengan panjang berbeda-beda (paling panjang 3 meter, 

paling pendek 1 meter) 
< 2 kabel elastis 
< Barang tambahan (Anda bisa memberi mereka barang apa saja 

untuk menyebarkan mereka; cangkir kopi, peniti, paku, dsbnya.)
Pastikan ruangan yang dipakai cukup luas. Kegiatan ini juga 
membutuhkan benda berbentuk silinder (misalnya buku telpon yang 
digulung). 
Atur ruangan dengan membuat empat sudut “danau beracun” (pakai 
kursi atau meja). Bagi bahan pada empat sudut itu dan tempatkan 
benda berbentuk silinder di tengah (sebaiknya pada meja pendek atau 
lainnya). 

Persiapan 
lisan 

5’ Penjelasan 
aturan permainan 

menjelaskan; 
menjawab 
pertanyaan; 
mengawasi 

mendengar-
kan; 
bertanya; 
berdiskusi 

- Perkenalkan kegiatan dengan menjelaskan bahwa tujuannya adalah 
belajar lebih banyak tentang pemecahan masalah dan kerjasama tim

- Jelaskan kegiatan dengan memberik mereka skenario berikut ini: 
o Pada sebuah pulau, di tengah sebuah danau yang sangat 

beracun, jatuh sebuah barang dari sebuah pesawat udara yang 
sedang mengalami keadaan darurat. Barang ini harus 
diselamatkan dengan biaya berapapun. Anda semua adalah tim 
penyelamat, dikirim oleh lembaga dunia (PBB, WHO, dsbnya.) 
dan misi Anda adalah mengambil barang itu dari pulau di tengah 
danau beracun itu – tanpa merusah barang. Danau itu sangat 
beracun; benda apapun yang menyentuh permukaannya akan 
hancur dan lenyap. Anda punya 15 menit untuk memecahkan 
masalah ini. 

o Bagi tim menjadi empat kelompok dan tempatkan mereka masing-
masing pada empat “sudut” danau. Pastikan semua melihat 
barang yang harus mereka selamatkan. Masing-masing Masin-
masing kelompok tidak bisa memecahkan masalah itu sendiri-
sendiri, mereka perlu bekerja sebagai tim. Mereka perlu 
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Langkah Waktu Isi paling 
penting 

Kegiatan 
dosen 

Kegiatan 
mahasiswa 

Petunjuk 

menciptakan suatu alat untuk mengangkat barang dan 
membawanya ke pantai, tanpa merusaknya. 

o Tanpa di antara kelompok-kelompok itu tumbuh hutan lebat dan 
semak tebal. Kelompok bisa melihat dan berbicara satu sama lain 
tapi tidak saling mendekati. Mereka boleh melempar barang ke 
kelompok lain – dengan risiko kehilangan barang yang 
dilemparkan bila menyentuh air. 

Permainan 15’ Mempraktekkan 
latihan 

memotivasi 
mengawasi 

bermain, 
berdiskusi 
memecahkan 
masalah 

 

Kesimpulan 20’ Presentasi 
kegiatan 
 

memimpin 
diskusi 
menganalisis 
latihan 
mengaitkan-
nya dengan 
kehidupan 
bisnis 

berdiskusi 
menganalisis 
merumuskan 
kesimpulan 

o Bagaimana penyelesaiannya? Bagaimana Anda memecahkan 
masalahnya? 

o Bagaimana tim menyelesaikan masalah? Apakah Anda bisa 
menyelesaikannya dengan cara berbdea/lebih baik? Bagaimana? 

o Ketika menyelesaikan masalah, hal apakah yang penting untuk 
dipertimbangkan? Bila bekerja dalam tim apakah yang penting 
dipikirkan? Apakah yang bisa membantu, bila bekerja dalam tim? 
Apakah yang bisa menghambat kerja tim? 

o Berbagai peran apakah yang dapat Anda lihat selama kegiatan ini? 
Dalam hal apa peran-peran itu baik/jelek?  

o Dalam sotuasi lain apa Anda bekerja dalam tim? Dalam hal apa 
peran-peran itu berbeda/selaras? Dalam tim-tim itu, apakah Anda 
berlaku sama? Mengapa demikian menurut pendapat Anda? 

o Adakah kesimpulan dari kegiatan itu yang dapat Anda transfer ke 
kehidupan nyata? Yang mana dan mengapa? 

o Apakah Anda menyukai kegiatan itu? Adakah saran-saran untuk 
memperbaikinya? 

o Selama diskusi, minta mahasiswa mengacu pada apa yang mereka 
pelajari mengenai kerja tim dalam QMS, semester 2. 

o Jangan banyak menggunakan waktu untuk gaya kepemimpinan 
karena ini akan menjadi topik kegiatan berikutnya! 



 

 16

Catatan Pengajaran Dosen 
Kode 

EN-4.2-TN5 
Unit Pembelajaran 4.1 

Manajemen sumberdaya manusia Minggu 3 

Tujuan: - Mahasiswa mampu mengembangkan sikap dan keterampilan manajemen 
sumberdaya manusia yang partisipatif 

- Mahasiswa belajar menilai dampak gaya-gaya kepemimpinan pada 
motivasi dan produktivitas staf. 

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Perkenalkan topik ini dengan menjelaskan peran 
wirausahawan sebagai pemimpin. Agar mampu 
menjalankan fungsi-funsi manajemen (seperti 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 
pengendalian) wirausahawan harus memiliki keterampilan 
kepemimpinan tertentu. Dia harus memiliki kapasitas untuk 
memotivasi orang dan mengarahkan mereka agar semua 
pekerjaan dilakukan oleh dan bersama mereka. 

5’ Kuliah  

Bagi kelas ke dalam tiga kelompok. Masing-maisng 
kelompok diberi bahan untuk membuat suatu 'bangunan' 
(misalnya jerami, peniti, kertas, tape, stapler). Untuk tiap 
kelompok tunjuk seorang pemimpin dan dua pengamat. 
Kedua pengamat harus menyimpan dalam benaknya 
pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

1. Siapa pemimpin kelompok? 
2. Gambarkan kepemimpinannya, memberikan 

contoh dari perilakunya. 
3. Bagaimana suasana dalam kelompok? 
4. Berapa banyak anggota lain yang terlibat dan 

berpartisipasi? 
5. Adakah perlilaku anggota kelompok yang langsung 

berkaitan dengan perilaku pemimpin kelompok? 
Sebelum memulai latihan para pemimpin dari ketiga 
kelompok diberi petunjuk secara terpisah oleh dosen. 
Mereka harus berperilaku sebagai pemimpin autokratis, 
pemimpin laissez faire dan pemimpin demokratis, dan 
berikan masing-masing pemimpin handout EN-4.1-HO2, 
EN-4.1-HO3, or EN-4.1-HO4. 

20’ Permainan 
peran 

Jerami, 
peniti, 
kertas, 
tape, 
stapler. 
EN-4.1-HO2 
EN-4.1-HO3 
EN-4.1-HO4

Minta para anggota masing-masing kelompok berbagi 
pengalaman mengenai kepemimipinan selama latihan dan 
menyetakan seberapa jauh mereka merasa puas 
mengenai: 

• cara pemimpin memotivasi mereka 
• peran mereka sendiri dalam tugas 
• bentuk yang dibuat masing-masing kelompok 

Para pengamat diminta mengutarakan hasil pengamatan 
mereka. 
Dan para pemimpin menyampaikan kepada lainnya 
mengenai gaya kepemimpinan yang seharusnya mereka 
mainkan dalam latihan. 

15’ Diskusi 
terbuka 
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Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Jelaskan secara singkat 3 gaya kepemimpinan: 
1. Kepemimpinan autokratis 
2. Kepemimpinan demokratis 
3. Kepemimpinan laissez faire 
Tanya mahasiswa mengenai hubungan antara gaya 
kepemimpinan dengan: 

• Situasi. Situasi bagaimana yang lebih sesuai untuk 
gaya kepemimpinan tertentu? 

• Pelimpahan wewenang. Jenis pemimpin mana 
yang suka melimpahkan wewenang? Bagaimana 
Anda melimpahkan tugas? 

• Motivasi dan produktivitas. 
Situasi yang berbeda menghendaki gaya kepemimpinan 
yang berbeda pula. Jelaskan bahwa seorang manajer 
harus selalu mengkombinasikan gaya kepemimpinan yang 
berbeda sesuai dengan situasi dan tugas yang dikerjakan. 
Dari pengalaman jelas bahwa perilaku karyawan, 
perasaan mereka terhadap pimpinan dan hasil akhir 
(produksi) berbeda menurut gaya kepemimpinan yang 
diterapkan. 

15’ Kuliah/ 
Curah 
pendapat 

 

Adakan curah pendapat (brainstorming) singkat 
mengenai cara-cara pemimpin memotivasi karyawannya. 
Coba berfokus pada aspek-aspek non-materi (pribadi) 
bukannya masalah materi seperti gaji. Bandingkan 
jawaban-jawaban mahasiswa dengan EN-4.1-TR2. 

15’ Curah 
pendapat 

EN-4.1-TR2 

Simpulkan Unit Pembelajaran 4.1 5’ Kuliah  

Jumlah waktu 1 jam 15’   
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Konsep & Teori 
 
Keterampilan kepemimpinan 
Wirausahawan memainkan peranan penting dalam manajemen bisnis. Dia adalah orang yang 
harus merencanakan dan mengatur pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia harus 
mengendalikan, mengkordinasikan, mengarahkan serta memotivasi karyawan dalam perusahaan. 
 
Agar mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen, seorang wirausahawan harus memiliki 
keterampilan kepemimpinan yang memadai. Dia harus memiliki kemampuan memotivasi orang 
sehingga pekerjaan bisa dilaksanakan oleh dan bersama karyawan. Dia harus memberikan 
bimbingan dan pengarahan kepada para karyawan. 
 
Kualitas kepemimpinan harus dikembangkan sendiri karena kualitas ini bervariasi menurut 
orangnya. Dengan menyadari bahwa Anda secara pribadi bertanggungjawab atas kemampuan 
kepemimpinan Anda, hal ini akan banyak membantu memperbaiki keterampilan Anda. Tidak ada 
cara terbaik untuk menjadi seorang pemimpin. 
 
Tiga gaya kepemimpinan yang biasa dipakai: 
 
1. Pemimpin autokratis atau pemimpin yang 'bertangan besi': 
 

• Membuat keputusan sendiri. 
• Memberikan perintah kepada para karyawan tanpa bertanya apa yang ingin mereka 

lakukan. 
• Tidak memberikan informasi mengenai bagaimana dia sampai kepada keputusan itu. 
• Tidak membolehkan orang lain memberikan pendapat mereka sendiri ataupun saran-

saran. Memaksakan pandangannya kepada kelompok. 
 
2. Pemimpin demokratis atau pemimpin yang 'mengajak musyawarah': 
 

• Memberikan suara kepada anggota kelompok dalam pengambilan keputusan. 
• 'Membimbing' karyawannnya dalam pengambilan keputusan. 
• Mendorong karyawan untuk mengemukakan gagasan mereka sendiri dan mendengarkan 

saran-saran mereka. 
• Memainkan peran sebagai fasilitator dalam mengidentifikasi masalah dan pengambilan 

keputusan. Tapi pada akhirnya dia sendiri yang mengambil keputusan. 
• Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memilih tugas-tugas yang ingin mereka 

lakukan. 
 
3. Pemimpin laissez faire atau pemimpin yang ‘masa bodoh’: 
 

• Tidak memberikan pengarahan kepada anggota kelompok. 
• Membiarkan semua keputusan diambil oleh para anggota kelompok. 
• Tidak membantu karyawan mencapai keputusan atau menyelesaikan konflik. 
• Tetap bersikap pasif, kecuali diminta secara langsung. 

 
Situasi yang berbeda menghendaki gaya kepemimpinan yang berbeda. Sebagai contoh, jika 
rumah terbakar, masalahnya menyangkut kelangsungan hidup sehingga gaya kepemimpinan 
autokratis yang sesuai. 
 
Pemimpin dalam bisnis mempunyai dua tanggungjawab utama: 

1. Tanggungjawab tugas, atau 'menyelesaikan tugas'. 
2. Tanggungjawab manusia, atau mempertahankan semangat kerja. 

 
Sebagai contoh: 
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1. Peran tugas: memberikan perintah mengenai bagaimana menginventarisasi rak barang 
dagangan. 

2. Peran manusia: berkonsultasi dengan karyawan tentang hari kerja yang mereka pilih 
sebagai hari libur. 

 
Pemimpin yang baik mencapai keseimbangan antara kedua jenis tanggungjawab. Dia harus 
mencapai suatu situasi yang optimal untuk efektivitas bisnis (peran tugas) dan untuk kepuasan 
pribadi masing-masing karyawan (peran manusia). 
 
Beberapa situasi, seperti pembentukan kelompok baru, menghendaki lebih banyak perhatian pada 
manusia dibandingkan dengan pada tugas. Situasi lain, seperti pengenalan prosedur baru, 
membutuhkan lebih banyak perhatian pada tugas. 
 
Kepemimpinan dan motivasi 
Pengalaman menunjukkan bahwa perilaku karyawan, perasaan mereka terhadap pemimpin 
mereka dan hasil akhir (produksi) berbeda menurut jenis kepemimpinannya. 
 
Misalnya dengan kondisi autokratis lebihbanyak pekerjaan bisa diselesaikan dibandingkan dengan 
kondisi demokratis atau laissez faire (= peran tugas). Namun, solidaritas kelompok, motivasi kerja, 
persetujuan pemimpin dan kenyamanan kerja seringkali lebih tinggi dengan situasi demokratis (= 
peran manusia). Juga dengan situasi autokratis, selama ketidak-hadiran pemimpin, sering timbul 
kekacauan pada karyawan, karena mereka tidak memiliki keterampilan menyelesaikan tugas. 
 
Kepemimpinan dan pelimpahan wewenang 
Jika seorang manajer tidak melimpahkan salah satu aspek perannya kepada karyawan, 
motivasi kerja akan rendah dan produksi akan rendah selama dia absen. Sebaliknya, jika tidak 
ada orang yang berperan sebagai kordinator atau pengawas dalam bisnis, akan diperlukan 
waktu yang sangat lama untuk membangun sebuah sistem kerjasama yang efektif dan 
mencapai tingkat produksi yang tinggi. 
 
Bagaimana melimpahkan wewenang secara efektif 
Banyak sekali definisi tentang pelimpahan (delegation). Definis berikut ini menggabungkan 
berbagai elemen kunci dan menyoroti prinsip-prinsip pokok dalam pelimpahan wewenang. 
 

Pelimpahan wewenang adalah proses mempercayakan tugas kepada seseorang 
yang bilatidak dipercayakan harus Anda kerjakan sendiri. Pelimpahan memberikan 
wewenang untuk melaksanakan tugas, dan tanggungjawab atas penyelesaiannya – 
sedangkan Anda tetap memiliki pertanggungjawaban akhir atas hasilnya. 

 
Dengan demikian pelimpahan merupakan suatu proses, hal ini berarti suatu pelepasan 
pekerjaan atau tugas, tapi dilihat sebagai suatu proses pengembangan di mana orang yang 
menerima tugas terus dipantau sampai mereka memiliki rasa percaya diri untuk menyelesaikan 
tugas tanpa banyak pengawasan. 
 
Pelimpahan tugas tidak berarti harus juga menyatakan cara untuk mencapai hasil yang 
dikehendaki. Tujuan yang penting adalah orang yang dilimpahi tugas belajar menyelesaikan 
pekerjaan. Mungkin kurang-lebih sama efektifnya dibandingkan dengan bila cara untuk 
mencapai hasil itu Anda yang memilih. Bisa dilihat sebagai bagian dari suatu proses belajar. 
 
Meskipun pelimpahan menyangkut penyerahan wewenang dan tanggungjawab, Anda tidak 
menyerahkan pertanggungjawaban akhir atas hasilnya. Anda tidak bisa dan tidak boleh 
menyalahkan orang yang dilimpahi tugas (“delegatee”) jika hasilnya tidak sukses. Oleh karena 
itu lebih penting artinya bahwa pelimpahan dipandang sebagai suatu proses dengan beberapa 
tahapan yang jelas. 
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Handout 

Kode 
EN-4.1-HO2 

Unit Pembelajaran 4.1 

Gaya kepemimpinan  

 
 
 
Diktator 
 
Tugas Anda adalah menjadi seorang diktator. 
 
Perankan gaya kepemimpinan ini kepada kelompok Anda tanpa 
memberitahu mereka mengenai peran Anda.  
 
Tugas kelompok adalah membuat sebuah bangunan dari semua 
bahan yang tersedia. Bangunan akan dinilai setelah latihan dalam 
hal ketinggian, kekuatan dan keindahan. 
 
Bangunan itu disusun sepenuhnya sesuai dengan gagasan Anda. 
Jangan memberitahukan gagasan Anda kepada kelompok Anda, 
dan jangan memberitahu mereka mengenai bagaimana bentuk 
bangunan akhirnya. Hanya beritahu mereka apa yang harus 
mereka kerjakan. Berikan tugas dan perintah, tapi jangan 
menerima saran-saran. Jangan membolehkan mereka memilih 
apa yang ingin mereka kerjakan. Jangan membolehkan para 
anggota berbicara satu sama lain. Mereka harus berbicara 
langsung dengan Anda bila mereka punya sesuatu untuk 
dikatakan. Anda bebas mengkritik atau memuji pekerjaan mereka 
dengan cara yang Anda sukai. 
 

 

 

 

 

 



 

 21

Handout 

Kode 
EN-4.1-HO3 

Unit Pembelajaran 4.1 

Gaya kepemimpinan  

 
 
 
Pemimpin laissez faire 
 
Tugas Anda adalah menjadi seorang pemimpin yang 'masa 
bodoh' (laissez faire). 
 
Perankan gaya kepemimpinan ini kepada kelompok Anda tanpa 
memberitahu mereka mengenai peran Anda.  
 
Tugas kelompok adalah membuat sebuah bangunan dari semua 
bahan yang tersedia. Bangunan akan dinilai setelah latihan dalam 
hal ketinggian, kekuatan dan keindahan. 
 
Bangunan itu dibuat atas dasar ide dari anggota kelompok. Anda 
harus bersikap ramah tapi hanya menjawab jika anggota 
kelompok bertanya. Anda tidak boleh mengarahkan kelompok 
dengan cara apapun. 
 

Anda bisa memberitahu mereka apa tugasnya, tapi jangan 
memberikan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan, 
bagaimana melakukannya, atau siapa yang harus melakukannya. 
Jangan memuji atau mengkritik pekerjaan anggota kelompok. 
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Handout 

Kode 
EN-4.1-HO4 

Unit Pembelajaran 4.1 

Gaya kepemimpinan  

 
 
Pemimpin demokratis 
 
Tugas Anda adalah menjadi pemimpin demokratis. 
 
Perankan gaya kepemimpinan ini kepada kelompok Anda tanpa 
memberitahu mereka mengenai peran Anda.  
 
Tugas kelompok adalah membuat sebuah bangunan dari semua 
bahan yang tersedia. Bangunan akan dinilai setelah latihan dalam 
hal ketinggian, kekuatan dan keindahan. 
 
Bangunan itu merupakan produk pemikiran seluruh kelompok. 
Anda harus mendorong diskusi lengkap mengenai tugas dan 
bagaimana tugas itu dibagi di antara para anggota. Sejauh 
mungkin Anda memperkenankan anggota memilih bagaimana 
pekerjaan itu dibagi dan apa yang harus dilakukan masing-
masing anggota. 
 
Selama diskusi Anda harus bertindak sebagai moderator. Bila 
seseorang mengajukan saran, tanya anggota lain seberapa jauh 
mereka menyetujuinya. Anda harus mendorong kelompok untuk 
mencapai konsensus sebelum keputusan diambil. 
 
Anda harus mendorong anggota kelompok untuk berbicara satu 
sama lain selama mereka bekerja. Anda bisa memberikan pujian 
dan kritik asal Anda menjelaskan dasar pujian dan kritik itu. 
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Kode 
EN-4.1-TR2 Manajemen sumberdaya manusia 
Topik 4.1.1 

Transparan 2/2 Memimpin dan memotivasi orang lain 
Minggu 3 

 

Memimpin dan memotivasi orang lain 
 
Wirausahawan yang berorientasi pada manusia… 
 
1. Membangkitkan rasa percaya diri dan harga diri karyawan 

dengan memuji hasil kerja yang baik dan menunjukkan 
kepada mereka bahwa upaya-upaya yang baik akan selalu 
dihargai. 
 

2. Melakukan tindakan koreksi. Bahan aspek-aspek negatif 
kinerja karyawan secara pribadi. Jangan mengritik seorang 
karyawan di depan umum. 
 

3. Menjadi pendengar aktif berarti memberikan umpan balik 
kepada orang yang berbicara. 
 

4. Memberitahu karyawan apa yang harus dikerjakan. 
Komunikasi yang baik sangat menentukan keberhasilan. 
 

5. Menentukan tujuan terukur yang spesifik serta mudah 
dipahami dan terus-menerus meninjaunya kembali. 
 

6. Melimpahkan wewenang dan tanggungjawab kepada 
bawahan. 
 

7. Menggunakan peran kepemimpinan untuk menjaga kontak 
pribadi dengan semua karyawan.  
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Kode 
EN-4.1-TR3 Manajemen sumberdaya manusia 
Topik 4.1.1 

Transparan 3/? Pelimpahan wewenang 
Minggu 3 

 
 
Tahap-tahap pelimpahan wewenang 
 
Tahap-tahap pelimpahan wewenang berikut ini bisa dipakai sebagai daftar periksa 
(checklist) untuk memastikan kelengkapan semua bagian dari proses pelimpahan 
wewenang. 
 
1. Atur skenarionya – Temui orang itu dan jelaskan kepadanya konteks dan sifat tugas 
yang akan diberikan. Juga jelaskan bahwa pelimpahan wewenang ini merupakan 
suatu proses pengembangan dan bagaimana prosesnya.  
 
2. Jelaskan selengkapnya – Pastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk 
menjelaskan tugasnya, termasuk standar dan lingkupnya. 
 
3. Tetapkan sasaran – Rinci tugas menjadi bagian-bagian kecil yang bisa diukur.  Hal ini 
memungkinkan Anda untuk melihat kemajuannya.  Jika sasarannya terlalu besar maka 
sebagian besar sasaran hanya akan sebagian lengkap dan hal ini tidak akan 
memberikan gambaran yang memadai mengenai kemajuan tugas. 
 
4. Tentukan standar kinerja – Jelaskan harapan Anda – standar kinerja dan standar 
mutu apa yang diperlukan dan bagaimana Anda akan mengukurnya? 
 
5. Ber kesempatan bertanya – Pastikan Anda memberikan waktu cukup kepada orang 
untuk berpikir dan mengajukan pertanyaan.  Jika mereka memiliki gaya belajar yang 
reflektif Anda bisa mengundangnya lagi satu atau dua hari berikutnya bila mereka 
memiliki waktu merefleksikan tugas itu. 
 
6. Cek pemahaman – Cara termudah untuk melakukan hal ini adalah minta 
kepadanya menjelaskan apa yang mereka pahami  mengenai tugas dan standar 
kinerjanya. Ini adalah kesempatan menjelaskan tugas dan bila mungkin contoh-
contoh kongkritnya. 
 
7. Tentukan wewenang dan tanggungjawab – Jelaskan pengertian mengenai siapa 
yang bertanggungjawab, siapa yang memiliki wewenang dan siapa yang  memiliki 
tanggungjawab akhir (accountability) atas penyelesaian tugas dengan semestinya. 
 
8. Beri penilaian dan tentukan tindak-lanjut – Bagaimana kesimpulan mengenai tugas 
yang dilimpahkan? Berikan pujian tepat ada waktunya, tunjukkan pelajaran yang bisa 
diperoleh dari tugas dan proses, apa yang perlu diplajari selanjutnya dan pelajaran 
yang bisa dibagi dengan orang lain. 
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Unit Pembelajaran 
LU 4.2 

 

Mengembangkan Produk 
Baru 

 
 
 
 
 
 
 
 

Daftar Bahan Ajar 
 
 

 
EN-4.2-LP Rencana pelajaran halaman 26 
EN-4.2-TN1 Catatan dosen 1/5 halaman 27 – 29  
EN-4.2-TR1 Transparan 1/6 halaman 30 
EN-4.2-HO1 Handout 1/7 halaman 31 
EN-4.2-HO2 Handout 2/7 halaman 32 
EN-4.2-TR2 Transparan 2/6 halaman 33 
EN-4.2-HO3 Handout 3/7 halaman 34 – 35 
EN-4.2-TN2 Catatan dosen 2/5 halaman  36  
EN-4.2-AG1 Tugas kelompok 1/2 halaman 37 – 39 
EN-4.2-TR3 Transparan 3/6 halaman 40 
EN-4.2-HO4 Handout 4/7 halaman 41 
EN-4.2-HO5 Handout 5/7 halaman 42 
EN-4.2-HO6 Handout 6/7 halaman 43 
EN-4.2-TN3 Catatan dosen 3/5 halaman 44 – 48 
EN-4.2-AG2 Tugas kelompok 2/2 halaman 49 
EN-4.2-TN4 Catatan dosen 4/5 halaman 50 – 52 
EN-4.2-TR4 Transparan 4/6 halaman 53 
EN-4.2-HO7 Handout 7/7 halaman 54 – 55 
EN-4.2-TR5 Transparan 5/6 halaman 56 
EN-4.2-TN5 Catatan dosen 5/5 halaman 57 – 58 
EN-4.2-TR6 Transparan 6/6 halaman 59 
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Rencana Pelajaran 
Durasi 
24 jam 

Kode 
EN-4.2-LP 

Learning Unit 
Mengembangkan produk baru 

Minggu 4-91 
Kompetensi 

Utama 
 Mahasiswa mampu mengidentifikasi perubahan dan mengembangkan 

produk/pasar baru 
Tujuan Unit 
Pembelajar

an 

1. Bagaimana menjadi wirausahawan yang berpengaruh dan proaktif? – 
Arti penting jaringan 

2. Bagaimana mengembangkan pasar baru?  
3. Bagaimana mengidentifikasi perubahan-perubahan di pasar dan 

bagaimana menindak-lanjutinya? 
4. Bagaimana melakukan survei pasar? 
5. Bagaimana mengembangkan promosi penjualan dan teknik-teknik 

penjualan yang efektif? 

T4.1.5.  Membentuk jaringan dan hubungan dengan lingkungan bisnis 

T4.1.6.  Survei pasar 

T4.1.7.  Mengembangkan produk baru 

Topik 

T4.1.8.  Teknik penjualan dan promosi 
Kegiatan Uraian Kegiatan Secara Urut Metode Bahan Waktu 

(jam) 
Minggu 4  Di kelas 

a4.2.1. Membentuk jaringan (networking)  EN-4.2-TN1 1 jam 30’
a4.2.2. Membangkitkan ide-ide baru  EN-4.2-TN2 1 jam 00’
a4.2.3. Persiapan kegiatan di luar kelas  EN-4.2-AG1 1 jam 30’

Minggu 5  Di luar kelas 
a4.2.4. Bisnis satu hari  EN-4.2-AG1 4 jam 00’

Minggu 6  Di kelas 

a4.2.5. Diskusi mengenai kegiatan di luar 
kelas 

 EN-4.2-AG1 1 jam 30’

a4.2.6. Latihan SCAMPER  EN-4.2-TN3 1 jam 30’
a4.2.7. Survei  EN-4.2-AG2 1 jam 00’

Minggu 7  Di luar kelas 
a4.2.8. Survei  EN-4.2-AG2 4 jam 00’
a4.2.9. Business Game – Modul 4  Lihat 

petunjuk 
4 jam 00’

Minggu 8  Di kelas 

a4.2.10. Business Game – Modul 4  Lihat 
petunjuk 

4 jam 00’

a4.2.11. Survei  EN-4.2-AG2 4 jam 00’
Minggu 9  Di kelas 

a4.2.12. Presentasi hasil survei  EN-4.2-AG2 1 jam 30’
a4.2.13. Teknik penjualan  EN-4.2-TN4 1 jam 30’
a4.2.14. Promosi penjualan   EN-4.2-TN5 1 jam 00’

Jumlah waktu 24 jam 00’ 
Catatan khusus:
 

 
 

                                                 
1 Minggu 4 – Minggu 9 @ 4 jam. 
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Catatan Pengajaran Dosen 
Kode 

EN-4.2-
TN1 

Unit pembelajaran 4.2 
Jaringan & Hubungan masyarakat Minggu 4 

Tujuan: Mahasiswa akan menyadari bahwa 
1. setiap orang menggunakan dan membutuhkan semua jenis jaringan agar 

berfungsi dalam masyarakat 
2. bagi seorang wirausahawan, kemampuan membujuk orang serta kapasitas 

mengembangkan dan mempertahankan jaringan sangat menentukan 
kelangsungan hidupnya. 

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Perkenalkan LU ini dengan menunjukkan daur hidup 
produk (product life cycle) kepada mahasiswa.  Tanya 
mereka apa artinya. 
Adakan suatu diskusi terbuka mengenai kelayakan 
bisnis. Apa yang harus dilakukan wirausahawan untuk 
kelangsungan hidup bisnisnya?  
Sebutkan arti penting jaringan, mengamati perubahan 
dalam pasar, pengembangan produk baru, memiliki 
sikap proaktif, berorientasi pada pasar dan seorang 
wiraniaga yang baik. Setelah diskusi, beritahu 
mahasiswa bahwa topik-topik yang disebutkan di atas 
akan menjadi topik-topik LU ini. 

30’ Diskusi 
terbuka 

EN-4.2-TR1 

Bagi kelas dalam kelompok-kelompok kecil @ 4 atau 5 
mahasiswa.  Minta mereka memberikan 5 ‘’jawaban’’ 
atas pertanyaan:  
“Bagaimana menjadi wirausahawan yang berpengaruh?” 

15’ Kelom-
pok kecil 

Flipchart 
Kartu 
metaplan 

Setelah semua kelompok selesai presentasinya, 
kelompokkan kartu-kartu metaplan menurut jenis strategi 
yang disarankan. Jawaban-jawaban yang mungkin 
muncul adalah: memiliki hubungan baik dengan 
nasabah, pemasok, pemerintah. Melihat apa yang 
dilakukan pesaing. Mengikuti berita, dsbnya … 
Arahkan diskusi sampai muncul istilah JARINGAN 
(NETWORK). Tulis pekataan ini pada flipchart.  Lalu 
kembangkan dengan mahasiswa apa yang disebut 
jaringan. Lakukan dengan contoh-contoh praktis yang 
mendekati kenyataan yang dihadapi mahasiswa. 
Pergunakan HANDOUT EN-4.2-HO1. 

25’ Diskusi 
terbuka 

Flipchart 
EN-4.2-HO1 

Kembangkan bersama mahasiswa apa yang disebut 
SPIDERWEB. Dengan kata lain, SPIDERWEB adalah 
jaringan di mana seorang wirausahawan berada. Tulis 
perkataan “wirausahawan” di tengah papan tulis dan 
tanya kepada mahasiswa kelompok manusia dan/atau 
lembaga yang berhubungan langsung dan letaknya 
berdekatan dengan seorang wirausahawan. Tuliskan 
jawabannya dalam lingkaran-lingkaran kecil di sekitar 
wirausahawan. Teruskan mengembangkan jaringan 
dengan kelompok/lembaga yang tidak begitu deka 
seterusnya. Lihat contoh pada HANDOUT EN-4.2-HO2. 

20’ Latihan 
pleno 

EN-4.2-HO2 
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Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Tayangkan TRANSPARAN EN-4.2-TR2 untuk 
memperkenalkan stakeholder yang dihadapi bisnis. 
Minta mahasiswa mengidentifikasi:  

1. bagaimana para stakeholder mempengaruhi 
bisnis Anda 

2. bagaimana Anda bisa 
mempengaruhi/memelihara hubungan baik 
dengan mereka. 

10’ Latihan 
individu 

EN-4.2-TR2 

Mahasiswa melaporkan temuan-temuannya di kelas. 
Bagikan HANDOUT EN-4.2-HO3.  
Dalam diskusi kelas tekjankan arti penting jaringan 
dan alat-alat hubungan masyarakat (PR = public 
relation) lainnya.  

20’ Diskusi 
terbuka 

EN-4.2-HO3 

 2 jam 00’   

 
 
Konsep & teori 

 
Jaringan 
 
Dalam waktu dekat mahasiswa akan membuka perusahaan-mini mereka. Mereka harus 
menyadari bahwa keberhasilan bisnis mereka akan mereka capai sebagian melalui jaringan 
(sosial) mereka. Semakin berkembang jaringan mereka, semakin besar kemungkinan mereka 
berhasil. Mulai sekarang mahasiswa harus bekerja secara proaktif mengembangkan 
(mempertahankan) jaringan pribadi mereka.  

Definisi Jaringan (Informal) 

Dalam hasil penelitian tentang jaringan pribadi atau jaringan informal banyak sekali definisi 
mengenai jaringan pribadi atau jaringan informal. Beberpa definisi disajikan berikut ini. Daftar 
pendek menimbulkan kesan adanya definisi yang berbeda serta keragaman pendapat mengenai 
'jaringan informal atau jaringan pribadi'. Setiap penulis memberikan definisi yang berbeda 
menurut konteksnya.  

"Jaringan adalah orang-orang yang berbicara satu sama lain, bertukar pikiran, berbagi 
informasi dan sumberdaya " (Naisbitt, 1984, dikutip oleh Commandeur dan Hartog, 1991).  

"Jaringan adalah sekelompok orang yang saling berhubungan karena ikatan persahabatan, 
pengaruh, pekerjaan atau komunikasi" (Bass, 1990).  

"Yang saya maksud dengan jaringan sosial atau jaringan pribadi adalah rantai yang terdiri 
dari orang-orang, dan dengan rantai inilah seorang individu mempertahankan kontak 
sementara bisa membangun kontak" (Boissevain, 1968).  

"'Jaringan' saya sesungguhnya sangat sederhana: jaringan saya merupakan kumpulan orang-
orang, biasanya dengan kepentingan tertentu, yang cenderung memelihara hubungan untuk 
bertukar informasi informal " (Foy, 1983).  
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Pada dasarnya ada dua jenis jaringan:  

1. Jaringan implisit: tidak disadari/disadari, informal  

2. Jaringan eksplisit: disadari, formal  

Kedua jaringan sangat diperlukan untuk berfungsinya masyarakat, organisasi, bagian dari 
masyarakat, dsbnya. Jaringan implisit dibentuk oleh orang-orang dan berdasarkan pada 
pertukaran informasi. Jaringan eksplisit lebih menyangkut kesepakatan formal, bentuk hukum 
atau kegiatan umum. Kedua jenis jaringan merupakan kutub-kutub ekstrim: dalam kehidupan 
nyata banyak dijumpai bentuk-bentuk antaranya.  

Prinsip dasar Jaringan  

Bisa dilihat bahwa kepercayaan (trust) merupakan salah satu prinsip dasar yang perlu untuk 
berfungsinya suatu jaringan informal. Hal ini berlaku untuk apapun konteksnya. Prinsip dasar 
lainnya yang bisa diidentifikasi adalah fakta bahwa jika Anda ingin memetik buah jaringan 
Anda, Anda harus secara aktif membangun dan mempertahankan jaringan itu. Prinsip yang 
ketiga adalah saling memberi (reciprocity) atau "kemampuan memberi dan meminta ". Jaringan 
memiliki dua sisi, lalu-lintas bergerak ke dua arah.  

Ciri-ciri jaringan informal adalah fakta bahwa jaringan ini non-hirarki. Foy melihat dan 
mencatat suatu 'Hukum' bahwa "Efektivitas suatu jaringan berbanding terbalik dengan 
formalitasnya" (Foy, 1983).  

Dengan demikain ada tiga prinsip dasar:  

1. Kepercayaan (trust)  
2. Pemeliharaan (atau partisipasi aktif)  
3. Saling memberi (reciprocity)  
 
Setiap individu, yang ingin membangun, mempertahankan dan memanfaatkan secara sengaja 
jaringan informalnya, harus mematuhi ketiga prinsip itu. Selanjutnya, bisa dilihat bahwa Anda 
bisa melakukannya dengan lebih efektif bila Anda berhasil menempati posisi strategis dalam 
jaringan Anda. Posisi strategis dapat menimbulkan kekuasaan, terutama bila orang lain 
tergantung pada Anda dalam hal informasi. 
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Kode 
EN-4.2-TR1 Mengembangkan pasar baru 

Topik 4.2.1 
Transparan 1/6 Daur hidup produk 

Minggu 3, 
Jam 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENJUALAN 

WAKTU 

TAHAP 
PENGE-
NALAN 

TAHAP 
PERTUM-
BUHAN

TAHAP 
KEDEWA-

SAAN 
TAHAP 

PENURUN-
AN 



 

 31

Handout 

Kode 
EN-4.2-HO1 

Unit Pembelajaran 4.2 

Ketentuan membangun jaringan HO 1 

 
 
Ketentuan membangun jaringan 
 
• Berkonsentrasi membantu orang lain. 

• Coba menghargai kepemimpinan orang lain bila Anda memilikinya. 

• Lakukan usaha serius dan bukan sekedar mencetak nilai. 

• Anda harus menentukan dan menyampaikan bagaimana jasa Anda bisa memberikan nilai 

tambah kepada bisnis anggota jaringan Anda. 

• Membangun jaringan berarti menjaga kepercayaan. 

• Membangun jaringan memerlukan sebagian waktu Anda untuk membantu menjualkan jasa 

orang lain. 

• Membangun jaringan jelas makan banyak waktu. 

• Membangun jaringan perlu selektif dalam memilih anggota jaringan Anda. 

• Membangun jaringan adalah mengumpulkan oran-orang yang saling mengenal. 

• Pembentuk jaringan yang baik tahu bagaimana memperoleh peluang mempromosikan 

jasanya serta menetralkan perlawanan. 
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Handout 
Kode 

EN-4.2-HO2 
Unit Pembelajaran 4.2 

Wirausahawan = LABA-LABA dalam lingkungannya  HO 2 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingkungan 
Kelembagaan 

Lingkungan 
geografis  

Lingkungan 
Teknologi  

Lingkungan 
Ekonomi  

Lingkungan Sosial-
Budaya 

Penyedia 
jasa 

Teman 
Karyawan 

Mitra 
usaha

Kelu-
arga 

Keuangan 
mikro

Tetangga 

Pema-
sok

Nasa-
bah

Pera-
latan

Kantor 
pajak 

Tele-
visi

Peru-
mahan

Mebel

Bankir 

Mesin 

Pesaing 

Saham 

Wirausahawan 
dalam bisnisnya  

Pembuku-an

Pajak

Surat 
kabar 

Jalan 

Teknologi 
baru

Masya-
rakat 
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Kode 
EN-4.2-TR2 Mengembangkan pasar baru 

Topik 4.2.1 
Transparan 2/6 Stakeholder 

Minggu 4, 
Jam 1 

 
Pemerintah pusat / 
Kementerian / 
Departemen / Lembaga-
Lembaga 

Banyak undang-undang dan peraturan 
berdampak pada perusahaan Anda. Sebagai 
usaha kecil Anda tidak bisa langsung 
mempengaruhinya. Namun hubungan baik 
dapat membantu memperoleh perizinan, 
pembebasan pajak, subsidi, dsbnya. 

Pemerintah daerah Pemerintah daerah bisa lebih langsung 
mempengaruhi usaha Anda, dengan 
peraturan lalu lintas, pembersihan jalan, izin 
bangunan, dsbnya.  Perkumpulan teman, 
pembentukan asosiasi, keanggotaan KADIN 
dapat memperkuat posisi Anda. 

Masyarakat setempat 
dan publik pada 
umumnya 

Masyarakat yang tinggal di sekitar 
perusahaan. Mereka tidak perlu menjadi 
pelanggan langsung tapi operasi perusahaan 
dapat mempengaruhi kondisi kehidupan 
mereka. 

Karyawan (dan keluarga 
mereka) 

Mereka adalah stakeholder langsung. Setiap 
perubahan dalam bisnis memiliki dampak 
langsung pada mereka. 

Pelanggan Mereka adalah pemakai akhir produk/jasa 
Anda. Ada hubungan langsung (komersial) 
dengan mereka. 

Pemasok Tanpa pemasok perusahaan tidak bisa 
beroperasi. Hubungan yang baik dengan 
pemasok penting untuk penyerahan produk 
secara optimal. 

Organisasi sipil 
masyarakat (hak azasi 
manusia, serikat pekerja, 
organisasi lingkungan, 
dsbnya) 

Hubungan baik dengan mereka diperlukan 
untuk membangun citra perusahaan. 

Media Idem 
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Handout 

Kode 
EN-4.2-HO3 

Unit Pembelajaran 4.2 

Jaringan & hubungan masyarakat HO 3 

 
Untuk merencanakan hubungan masyarakat Anda harus pertama kali menentukan stakeholder 
Anda dan tujuan Anda untuk masing-masing dari mereka.  Kemudian Anda bisa memikirkan 
alat media dsbnya yang akan Anda pakai. 
 
Stakeholder 
 
Sebagai perusahaan Anda memiliki berbagai stakeholder yang terkait dengan usaha Anda: 
 
Pemerintah pusat / Kementerian / 
Departemen / Lembaga-Lembaga 

Banyak undang-undang dan peraturan berdampak pada 
perusahaan Anda. Sebagai usaha kecil Anda tidak bisa 
langsung mempengaruhinya. Namun hubungan baik dapat 
membantu memperoleh perizinan, pembebasan pajak, 
subsidi, dsbnya. 

Pemerintah daerah Pemerintah daerah bisa lebih langsung mempengaruhi usaha 
Anda, dengan peraturan lalu lintas, pembersihan jalan, izin 
bangunan, dsbnya.  Perkumpulan teman, pembentukan 
asosiasi, keanggotaan KADIN dapat memperkuat posisi 
Anda. 

Masyarakat setempat dan publik pada 
umumnya 

Masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. Mereka tidak perlu 
menjadi pelanggan langsung tapi operasi perusahaan dapat 
mempengaruhi kondisi kehidupan mereka. 

Karyawan (dan keluarga mereka) Mereka adalah stakeholder langsung. Setiap perubahan dalam bisnis 
memiliki dampak langsung pada mereka. 

Pelanggan Mereka adalah pemakai akhir produk/jasa Anda. Ada hubungan 
langsung (komersial) dengan mereka. 

Pemasok Tanpa pemasok perusahaan tidak bisa beroperasi. Hubungan yang 
baik dengan pemasok penting untuk penyerahan produk secara 
optimal. 

Organisasi sipil masyarakat (hak azasi 
manusia, serikat pekerja, organisasi 
lingkungan, dsbnya) 

Hubungan baik dengan mereka diperlukan untuk membangun citra 
perusahaan. 

Media Idem 
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Tujuan 
 
Tujuan hubungan masyarakat adalah bagian dari pemasaran menyeluruh perusahaan. Hal ini 
berarti periklanan, promosi penjualan dan penjualan harus menunjang tujuan hubungan 
masyarakat (PR), dan sebaliknya. 
 
Contoh tujuan: 
 
Jangka panjang  Membangun reputasi mutu dan pelayanan.   

 Memuaskan sponsor Anda. 
 Memperkenalkan ide-ide baru pada publik Anda. 

 
Jangka menengah  Memperkenalkan produk atau jasa baru 

 Menyerbu pasar baru. 
 

Jangka pendek  Merekrut staf 
 Mempromosikan event khusus.   
 Pengumuman 

 
 
 
Alat hubungan masyarakat 
 
Hubungan media  Kontak teratur dengan  

 Iklan kolom publikasi gratis 
 

Membangun jaringan 
 

 Promosi lisan 
 Anggota/tugas baru 

 
Sponsoring 
 

 Promosi produk, promosi perusahaan 
 

Gaya rumah 
 

 Membangun citra  
 

Event promosi  Pameran 
 Seminar, konggres 
 Pembukaan 

 
Bahan promosi  Leaflet 

 Brosur 
 Kartu nama  
 Hadiah cuma-cuma 

 
Publikasi  Surat edaran 

 Buletin 
 

 
 
Mengukur efetivitas 
 

 Menetapkan sasaran dan target  
 Mengukur kinerja 
 Mengevaluasi kegiatan 
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Catatan Pengajaran Dosen 
Kode 

EN-4.2-TN2 Curah pendapat / Teknik kreativitas Minggu 4 

Tujuan: Mahasiswa mampu menggunakan curah pendapat sebagai teknik kreativitas 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Perkenalkan latihan ini dengan menjelaskan bahwa 
mahasiswa akan mempelajari suatu teknik kreativitas yang 
bisa mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari. Minta 
mereka melakukan curah pendapat (brainstorming) 
mengenai penggunaan baru cangkir kertas (atau lap kertas, 
atau sejenisnya). Skenarionya adalah cangkir kertas itu 
tidak bisa dipakai untuk makanan atau minuman sehingga 
mahasiswa harus menemukan penggunaan lain produk itu. 
Ada 5 juta cangkir atau lap untuk dijual. Minta mahasiswa 
membentuk kelompok-kelompok dengan anggota 4 orang 
untuk menghasilkan minimum 15 ide dalam tempo 10 menit. 
Minta mahasiswa menuliskan ide-ide mereka. 

10’ Kuliah 
Diskusi 
terbuka 

Flip chart 

Lakukan curah pendapat dan bahas ide-ide mereka. Berikan 
ulasan mengenai jalannya curah pendapat. Adakah aturan 
untuk melakukan curah pendapat? 

10’ Curah 
penda-
pat 

Flip chart 

Berikan “aturan-aturan” curah pendapat berikut ini: 
K – keluarkan sebanyak mungkin ide, diperlukan ide dalam 
jumlah besar 
R – rentang waktu untuk curah pendapat harus jelas. 8 – 12 menit 
biasanya cukup. 
E – enerji dan antusiasme diperlukan selama latihan curah 
pendapat. 
A – Anda harus mencatat semua ide Anda, sediakan kertas untuk 
mencatat semuanya.   
S – semua ide diterima, jangan menilai ide pada tahap ini. 
I – ide-ide gila (aneh) diperlukan. Ide-ide gila bisa 
melahirkan lebih banyak ide. 

10’ Kuliah 
Diskusi 
terbuka 

Flip chart 

Minta mahasiswa melakukan curah pendapat lagi, sekarang 
dengan menerapkan “aturan-aturan” di atas. 
Ambil salah satu ide bisnis dari semester 2/3 dan pikirkan 
aplikasi-aplikasi baru untuk ide bisnis itu. 

10’ Curah 
penda-
pat 

Flip chart 

Menyimpulkan kegiatan 
o Bagaimana jalannya? Bagaimana menerapkan aturan-

aturan di atas selama curah pendapat? 
o Adakah aturan yang lebih penting daripada aturan 

lainnya selama curah pendapat? 
o Apakah yang akan terjadi jika salah satu aturan tidak 

diterapkan selama curah pendapat? 
o Dalam situasi apa Anda bisa menggunakan curah 

pendapat ? Untuk apa menggunakan curah pendapat? 
o Apa manfaat yang dapat Anda lihat dengan 

menggunakan curah pendapat? 
o Untuk menggunakan curah pendapat, apa yang 

diperlukan dari Anda dan kelompok Anda? 
o Seberapa jauh Anda menyukai kegiatan latihan ini? Apa 

yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya? 

20’ Diskusi 
terbuka 

Flip chart 

Jumlah waktu 1 jam 00’   
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Catatan Pengajaran Dosen 
Kode 

EN-4.2-AG1 Menjalankan bisnis satu hari Minggu 4 - 6 

Tujuan: Mahasiswa mampu: 
- Mempraktekkan bisnis dan memperoleh pengalaman mengenai reaksi pelanggan 
- Mengidentifikasi perubahan di pasar dan bagaimana menindak-lanjutinya 

 
Minggu 4: Persiapan 

Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Perkenalkan konsep bisnis satu hari: latihan ini meliputi 
kegiatan-kegiatan mengembangkan ide bisnis, menjalankan; 
menutupnya dan mengevaluasinya.  
Dalam sesi ini (Minggu 4), mahasiswa mempersiapkan bisnis 
itu, minggu depan (Minggu 5) menjalankannya dalam 
kelompok-kelompok kecil, dan dalam Minggu 6 mereka 
mengevaluasinya. 

5’ Kuliah  

Bentuk 2 atau 3 kelompok besar. 
Jelaskan latihan curah pendapat yang akan dilakukan: masing-
masing kelompok membangkitkan ide-ide untuk “bisnis satu 
hari”.  Pikirkan sebuah bisnis yang bisa dijalankan dalam 
beberapa jam atau satu hari. 

5’ Kuliah  

Curah pendapat: masing-masing kelompok melakukan curah 
pendapat mengenai ide bisnis untuk satu hari. Mahasiswa 
harus memperoleh paling tidak 15 ide bisnis per kelompok. 
Mereka harus menuliskan ide-ide mereka pada flip chart, 
sehingga mereka dapat mempresentasikannya di kelas 
kemudian. 

10’ Curah 
pendapat 

Flip chart 

Semua kelompok mempresentasikan temuan-temuan mereka 
ke seluruh kelas dalam pleno, menggunakan flip chart 

15’ Presentasi Flip chart 

Mahasiswa harus memilih ide bisnis untuk satu hari.  
Dalam diskusi ini ide dan rencana bisnis baru mulai dibentuk 
dan merupakan waktu untuk mengembangkan bisnis lebih 
lanjut. Apa nama bisnis itu? Apa kegiatannya dan di mana 
lokasinya? Siapa pelanggannya dan bagaimana 
memperlakukan mereka? Bahan-bahan apa yang dibutuhkan 
dan pengetahuan dan keterampilan apa yang diperlukan untuk 
melaksanakan ide itu. Bagaimana menentukan harga jual 
produk atau jasanya? 
Banyak yang harus direncanakan dan ditentukan dan sebagai 
konsekuensinya proses ini bebas dan terbuka. “Pengenalan 
Bisnis untuk satu hari” dan “Tinjauan umum” merupakan 
bagian oenting dalam proses lebih lanjut! 
Tayangkan transparan EN-4.2-TR3 dan jelaskan aturan-
aturannya.  Beri kesempatan mahasiswa mulai 
membentuk sendiri kelompoknya menurut ide dan 
minatnya masing-masing.  Mahasiswa memilih ide 
bisnis dan membentuk kelompok minimum 2 dan 
maksimum 4 mahasiswa. Masing-masing kelompok 
menjadi bisnis tersendiri. 

20’ Diskusi 
terbuka 

EN-4.2-TR3 
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Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Persiapan bisnis untuk minggu depan: Dalam kelompok, 
mahasiswa harus mempersiapkan latihan di luar kelas untuk 
minggu depan, yaitu menjalankan bisnis. Mereka harus 
mengkordinasikan persiapan mereka: siapa yang bertugas, 
bagimana, dengan siapa, bahan apa yang dibutuhkan, di 
mana memperolehnya, dsbnya. 

30’ Latihan 
kelompok 

 

Ingatkan mahasiswa mengenai aturan-aturan yang harus 
dipatuhi, terutama lokasi dan jangka waktu bisnis. Aturan-
aturan itu tidak dilihat sebagai hambatan bagi kelompok dan 
bisnis mereka. Yang paling penting adalah memberitahu 
kelompok mengenai aturan-aturan itu dan kemungkinan-
kemungkinannya pada hari itu. Bagikan handout EN-4.2-
HO4. Sebelum meninggalkan kelas, setiap kelompok sudah 
memberitahu dosen mengenai hal-hal berikut ini: 
- Bisnis apa yang akan mereka jalankan minggu depan? 
- Di mana lokasinya? 
- Siapa saja mahasiswa pada masing-masing 

kelompok/bisnis? 
- Bagaimana mereka bisa dihubungi oleh dosen? 

Bagikan juga handout EN-4.2-HO5 sebagai daftar periksa 
(check list) untuk masing-masing kelompok. 

5’  EN-4.2-HO4 
EN-4.2-HO5 

Jumlah waktu 1 jam 30’   

 
Catatan untuk dosen: 
 
Minta mahasiswa menggunakan istilah-istilah ekonomi dalam kegiatan mereka. Ingatkan 
beberapa konsep seperti laporan laba-rugi (income statement), titik pulang-pokok (break-even 
point) dan pembukuan. Hal yang paling penting adalah mahasiswa mau mencoba 
menerapkannya. Mahasiswa perlu mengetahui jumlah produk yang harus dijual untuk mencapai 
impas (break even) dan sesungguhnya sangat berguna melihat keseimbangan antara pendapatan 
dengan biaya-biaya. Juga perlu mengetahui berapa jumlah uang yang diperlukan untuk bisnis itu 
selama latihan. 
 
Bagian yang penting adalah memperoleh pemahaman dan pengetahuan mengenai kehidupan 
sehari-hari wirausahawan. Seorang wirausahawan tidak bekerja dengan pola pikir yang sama 
dengan seorang karyawan. Wirausahawan tidak menerima gaji setiap bulan, dia harus keluar dan 
menciptakan bisnis dengan idenya sendiri.  
 
Yang penting bukan membuatnya rumit. Seringkali menyenangkan menghitung berapa uang 
yang perlu diperoleh perusahaan dan lebih menyenangkan lagi bila wirausahawan mengetahui 
bahwa ia bisa memperoleh uang dari ide bisnisnya. 
 
Pada akhir sesi, harus sudah ada suatu rencana bisnis sederhana dengan analisis keuangan 
singkat mengenai operasi bisnis mereka, berikut tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.  
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Minggu 5: Praktek 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Mahasiswa menjalankan bisnis mereka selama sekurang-
kurangnya 4 jam. 
Mereka harus bertindak seperti wirausahawan yang 
sesungguhnya. Penting artinya mengikuti aturan: 

 Jalankan bisnis Anda selama paling tidak 4 jam. 
 Lokasi bisnis bisa dicapai dengan jalan kaki dari sekolah 
 Bukan undian.  
 Bukan bisnis ilegal. 
 Usahakan tidak mengganggu bisnis-bisnis yang ada.  
 Bisnisnya jangan terlalu mudah, artinya: 

 Lakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan.  
 Jangan menjual kepada teman, saudara atau famili. 

 Tidak berkedok kegiatan amal.  
 Usahakan memperoleh laba. 
 Lakukan dengan gembira!! 

Dosen mengunjungi sebanyak mungkin bisnis. Harus 
dipastikan bahwa mahasiswa mengikuti aturan-aturan, dan 
aktif. Perlu diawasi kerja mereka. Jika bisnis gagal karena 
sesuatu alasan (misalnya hujan dan kejadiannya tak terduga), 
tanya mahasiswa apakah mereka punya rencana B. Berikan 
motivasi kepada mereka untuk menemukan solusinya. 

> 4 jam Latihan Dibuat oleh 
mahasiswa 

 
Minggu 6: Diskusi 

Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Buka sesi dengan membagikan formulir evaluasi (EN-4.2-
HO6) dan minta mahasiswa mengisinya. Semua kelompok 
menghitung hasilnya secara umum. Pakai beberapa atau 
semua pertanyaan berikut ini untuk membimbing kelompok. 

 Kapan Anda menyadari bisnis Anda akan jalan/tidak?  
 Pada hari itu, apakah yang sesungguhnya bisa Anda 

lakukan dengan cara berbeda?  
 Apakah melalui pengalaman ini Anda belajar sesuatu 

menegnai diri Anda sendiri? Apa? 
 Jika Anda punya kesempatan mengulang Bisnis satu 

hari, apakah Anda akan memilih ide bisnis yang sama?  
 Adakah hal-hal yang mengejutkan Anda?   
 Apakah ada belajar sesuatu dari pelanggan?  
 Seberapa penting pemilihan lokasi Bisnis satu hari itu?  
 Apakah Anda memperoleh laba?  
 Berapa banyak uang yang tersisa?  
 Pelajaran apa yang Anda peroleh dari pengalaman ini?  

45’ Diskusi 
terbuka 

EN-4.2-HO6 

Latihan kelompok (dalam kelompok “Bisnis satu hari”): 
Berdasarkan pengalaman dari Bisnis satu hari, apakah yang 
ingin Anda ubah pada: 

- produk Anda 
- pemasaran Anda 
- pendekatan Anda kepada pelanggan 
- hal lainnya 

15’ Latihan 
kelompok 

Flip chart 

Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 30’ Diskusi 
terbuka 

Flip chart 

Jumlah waktu 1 jam 30’   
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Kode 
EN-4.2-TR3 Mengembangkan pasar baru 

Topik 4.2.3/4 
Transparan 3/6 Bisnis untuk satu hari 

Minggu 4 

 
 
 

Aturan 
 

 Jalankan bisnis Anda selama paling tidak 4 jam. 
 

 Lokasi bisnis bisa dicapai dengan berjalan kaki dari sekolah 
 

 Bukan undian.  
 

 Bukan bisnis ilegal. 
 

 Usahakan tidak mengganggu bisnis-bisnis yang sudah ada.  
 

 Bisnisnya jangan terlalu mudah, artinya: 
 

 Lakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan.  
 

 Jangan menjual kepada teman, saudara atau famili. 
 

 Tidak berkedok kegiatan amal.  
 

 Usahakan memperoleh laba. 
 

 Lakukan dengan gembira!! 
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Handout 

Kode 
EN-4.2-HO4 

Unit Pembelajaran 4.2 

Bisnis satu hari HO 4 

 

Aturan 
 

 Jalankan bisnis Anda selama paling tidak 4 jam. 
 Lokasi bisnis bisa dicapai dengan berjalan kaki dari sekolah 
 Bukan undian.  
 Bukan bisnis ilegal. 
 Usahakan tidak mengganggu bisnis-bisnis yang sudah ada.  
 Bisnisnya jangan terlalu mudah, artinya: 

 Lakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan.  
 Jangan menjual kepada teman, saudara atau famili. 

 Tidak berkedok kegiatan amal.  
 Usahakan memperoleh laba. 
 Lakukan dengan gembira!! 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Isi formulir di bawah ini dan berikan satu kopi kepada dosen masing-masing kelompok 
 

Formulir ‘Bisnis satu hari’ 
Nama Bisnis :   ………………………………………………………………… 

Jenis bisnis (uraikan): 
 
 
 
Nama mahasiswa: Nomor telpon/HP: 

1.  ……………………………………… ……………………………………………… 

2.  ……………………………………… ……………………………………………… 

3.  ……………………………………… ……………………………………………… 

4.  ……………………………………… ……………………………………………… 

Kemungkinan lokasi bisnis:  ……………………………………………………… 
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Handout 
Kode 

EN-4.2-HO5 
Unit Pembelajaran 4.2 

Daftar Periksa ‘Bisnis satu hari’ HO 5 

 
 

 Apa ide bisnis Anda, apa bisnis Anda? 
 

 Di mana Anda akan menjalankan bisnis Anda?  
 

 Sudahkan Anda memperoleh bahan yang Anda butuhkan? 
 

 Siapa pelanggan Anda? 
 

 Sudahkah Anda memikirkan bagaimana mendekati 
pelanggan Anda? 

 
 Bagaimana Anda memasarkan bisnis Anda? 

 
 Apakah Anda membuat papan nama? 

 
 Apakah Anda memiliki cukup uang kembalian? 

 
 Anda perlu merencanakan istirahat makan siang. 

 
 Catat keluar-masuknya uang Anda pada hari itu. 

 
 Tinggalkan nomor telpon seluler yang bisa kami hubungi 

pada hari itu. 
 

 Rencana B? 
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Handout 

Kode 
EN-4.2-HO6 

Unit Pembelajaran 4.2 

Bisnis satu hari  HO 6 

 
Bidang-bidang refleksi  

Perlakuan terhadap pelanggan:  
- Bagaimana Anda menemui pelanggan? 
- Apakah Anda aktif sebagai wiraniaga? 
- Apakah sulit berbicara dengan pelanggan? Mengapa? 
- Apakah para pelanggan ramah? Jika tidak, bagaimana realsi Anda?   
- Apakah yang Anda lakukan untuk mengubah sikap mereka?  
- Apakah Anda bergiliran melayani pelanggan? 
- Bagaimana reaksi Anda terhadap pendekatan penjualan (sales approach) 

yang berbeda-beda?  
- Adakah keuntungannya menjadi wiraniaga yang aktif?  
- Adakah kerugiannya menjadi wiraniaga yang aktif?   
- Seberapa besar peran rasa percaya diri dalam perusahaan Anda?  

Perencanaan: 
- Apakah Anda mempunyai startegi bisnis?  
- Apa startegi bisnis Anda?  
- Apakah Anda memutuskan adanya pembagian kerja (division of labour), 

perintah kerja (work order)?  
- Apakah setiap anggota kelompok menyadari adanya strategi bisnis itu?  
- Apakah Anda melaksanakan strategi, pembagian kerja dan perintah kerja 

yang direncanakan?  
- Adalah keuntungannya melakukan perencanaan untuk kegiatan Anda?  
- Apakah yang bisa terjadi bila tidak ada rencana tindakan?  
- Menurut pendapat Anda, bagaimana perusahaan-perusahaan lain 

merencanakan bisnis mereka?  
- Cara-cara perencanaan apa saja yang ada?  

Pemasaran: 
- Bagaimana para pelanggan mendengar tentang bisnis Anda? 
- Apakah pemasarannya berjalan lancar?  
- Apakah Anda bisa melakukannya dengan cara lain?  
- Bagaimana cara Anda membuat bisnis Anda lebih tampak?  
- Mengapa pemasaran itu penting? 

Efektivitas: 
- Apakah Anda sudah membuat persiapan yang cukup untuk hari itu?  
- Apakah yang bisa Anda lakukan dengan cara berbeda? 
- Seberapa efektif Anda menggunakan waktu Anda?  
- Apakah sesungguhnya Anda bisa lebih efektif?  
- Apakah semua anggota mengemban tanggungjawab bisnis yang setara?  
- Seberapa penting penggunaan waktu secara efektif dalam menjalankan 

bisnis? 
 
 



 

 44

Catatan Pengajaran Dosen 
Kode 

EN-4.2-TN3 
Latihan SCAMPER 

Minggu 6 

Tujuan: Mahasiswa  
 mengetahui 7 elemen dasar model SCAMPER untuk inovasi produk, 
 mengidentifikasi modifikasi dan perbaikan pada suatu produk dengan 

menggunakan model SCAMPER. 
 
 
Dalam latihan ini, mahasiswa membahas suatu prosuk sehari-hari dan tugas mereka adalah 
mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai modikasi dan perbaikan produk yang bisa 
mereka bayangkan. Model SCAMPER adalah bimbingan bagi mereka untuk mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan dasar, misalnya, bagian mana dari produk yang bisa diperbesar atau 
diperkecil, adakah bahan yang bisa diganti, dsbnya. Latihan ini bisa dilakukan dalam kelompok 
atau secara individu, meskipun disarankan memulai dengan latihan kelompok supaya timbul 
persaingan untuk membangkitkan pemikiran kreatif. Latihan SCAMPER adalah alat curah 
pendapat (brainstorming), maka sesi ini bisa cukup gaduh dan penuh tawa ketika mahasiswa 
mengidentifikasi inovasi produk dan peluang bisnis baru yang mungkin. Hasilnya seringkali 
mengejutkan, karena produk yang sudah terkenal bisa diubah menjadi produk baru atau produk 
yang berbeda. Ide yang terbaik diberi hadiah.  

Selama latihan berlangsung aspekaspek pemasaran harus dibahas karena tidak semua perubahan 
yang dipikirkan bisa diterima oleh pasar atau secara finansial layak diterapkan. Oleh karena itu, 
penelitian pasar dan alanisis biaya merupakan langkah-langkah yang asling melengkapi. Tetapi 
pencarian inovasi produk selalu merupakan tugas penting bagi seorang wirausahawan dan perlu 
diulang secara teratur. 

Karena di banyak negara perusahaan-perusahaan kecil meniru produksi perusahaan lain, model 
SCAMPER bisa juga dipakai oleh wirausahawan untuk mengembangkan ide-ide untuk 
membedakan produk mereka sendiri dari produk para pesaing dan mengidentifikasi celah pasar 
(market niche) untuk produk dengan ciri-ciri (fitur-fitur) baru. 

 

Petunjuk persiapan, situasi-situasi khusus dan dangers 
 
Produk yang dipilih untuk kerja kelompok tidak boleh terdiri dari terlalu banyak komponen.  

Mahasiswa boleh mengembangkan modification kecil sehingga pada akhirnya produk tetap 
kurang lebih sama. Dorong mereka untuk mengulang latihan ini secara individu untuk 
mengembangkan pemikiran kreatif dan mengulas aturan-aturan curah pendapat. 

Jika dalam latihan disimpulkan bahwa perbaikan atau produk baru tidak menguntungkan dari 
segi pemasaran, maka Micro Screening Criteria merupakan kelanjutan yang sesuai untuk latihan 
ini. 
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Susunan Proses Pembelajaran 
 
Langkah Waktu Isi paling penting Kegiatan 

dosen 
Kemung-
kinan 
kegiatan 
mahasiswa 

Bahan yang 
diperlukan 

Petunjuk 

Pendahuluan 5' Motivasi mahasiswa. Menerangkan Mende-
ngarkan 

 Mengaitkan latihan ini dengan latihan curah 
pendapat mengenai kreativitas sebelumnya 
(Minggu 4), dengan memuji mahasiswa yang 
waktu itu dalam suasana hati yang kreatif, dan 
telah mengetahui hal-hal yang mendorong dan 
menghambat kreativitas.  

Penjelasan 
tentang 
komponen-
komponen 
Model 
SCAMPER  

5’ Penjelasan tujuh komponen 
model. 

Substitute (mengganti) 
Combine (menggabungkan) 

Amplify (memperbesar) 
Minify (memperkecil) 

Put to other use (memakai 
untuk kegunaan lain) 

Eliminate (menghilangkan) 
Rearrange (menyusun 

kembali) 

Menerangkan, 
menjawab 

Mende-
ngarkan, 
bertanya 

Flip chart atau 
kartu 
metaplan 
dengan 
komponen-
komponen 
SCAMPER  

Penjelasan bisa dengan contoh berikut ini:  
◦ mengganti – logam menjadi plastik 
◦ menggabungkan – menata rambut 

(shampoo/lotion) 
◦ memperbesar – jam besar, jumbo jet 
◦ memperkecil – notebook, mini calculator 
◦ memakai untuk kegunaan lain – mesin jus 

tertra pack untuk memproduksi puding buah 
tetra pack 

◦ menghilangkan – bir tanpa alkohol 
◦ menyusun kembali – mobil kemudi kanan 

menjadi kemudi kiri 

Menggambark
an, 
mengulangi, 
dan 
memperjelas 
semua 

5' Memastikan pemahaman 
komponen-komponen dengan 
menerapkan model 
SCAMPER pada obyek 
sehari-hari misalnya spidol. 

Menanyakan ide-
ide setiap 
komponen, 
menerangkan, 
menjawab 

Menjawab 
pertanyaan, 
mendengarkan
, 
bertanya 

Spidol atau 
barang sehari-
hari lainnya 

Gambaran aplikasi dengan obyek spidol:  
◦ mengganti – rumah logam menjadi plastik 
◦ menggabungkan – spidol di satu ujung 

penghapus di ujung lain 
◦ memperbesar – spidol jumbo 
◦ memperkecil – spidol mini  
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Langkah Waktu Isi paling penting Kegiatan 
dosen 

Kemung-
kinan 
kegiatan 
mahasiswa 

Bahan yang 
diperlukan 

Petunjuk 

komponen 
model 

◦ memakai untuk kegunaan lain – spidol untuk 
menulis pada baju 

◦ menghilangkan – mengurangi bagian-bagian 
yang tidak perlu (misalnya ukuran tutup) 

◦ menyusun kembali – spidol permanen di saju 
ujung spidol whiteboard di ujung lain 

Latihan 
kelompok 

20’ Semua kelompok berlatih 
dengan produk berbeda-beda 
yang diberikan dosen, 
menerapkan 7 komponen 
SCAMPER satu per satu. 

Memberikan satu 
produk kepada 
tiap kelompok, 
seperti glue stick, 
kotak jarum, 
stapler.  

Curah 
pendapat, 
mengana-lisis, 
menggam-bar 
produk 
modifkasi/ 
perbaikan 

4-5 produk 
yang berbeda, 
satu untuk 
masing-
masing 
kelompok  

Pembentukan 4-5 kelompok dengan energizer 
singkat atau dengan kelompok yang sudah ada. 
Kadang-kadang tidak semua komponen 
SCAMPER bisa diterapkan tapi dorong 
mahasiswa untuk mencoba.  

Presentasi 
hasil kerja 
kelompok 

20’ Setiap kelompok menjelaskan 
dalam waktu 3 menit pada 
flipchart atau kertas craft 
dengan menandai inovasinya. 

Mendengarkan, 
bertanya 

Menerang-
kan, 
memperjelas 

flipchart, 
kertas craft, 
spidol 

 

Pemrosesan   
 

20’ Pertanyaan-pertanyaan kunci: 
• Elemen SCAMPER mana 

yang mudah diterapkan? 
Apa kesulitan dalam 
menggunakan model ini? 

• Apa pendapat Anda 
mengenai produk 
modifikasi atau produk 
baru? Apa yang Anda 
sukai? Tidak sukai? 

Mengajukan 
pertanyaan-
pertanyaan kunci, 
mencatat pada 
soft board 

Menjawab, 
membahas 
 

Soft board, 
kartu 
metaplan 

Mahasiswa harus menilai ide mereka dari segi 
pemasaran dengan pertanyaan kepada semua 
anggota kelompok ”Apakah Anda mau membeli 
produk modifikasi atau produk baru ini?" 
Mahasiswa juga harus mempertimbangkan 
biaya untuk menguji ide mereka. Tidak semua 
usulan inovatif dari segi ekonomi efektif biaya 
(cost effective) atau menguntungkandalam 
jangka pendek atau jangka panjang.  
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Langkah Waktu Isi paling penting Kegiatan 
dosen 

Kemung-
kinan 
kegiatan 
mahasiswa 

Bahan yang 
diperlukan 

Petunjuk 

Mengapa? 
Generalisasi 10’ • Apakah semua ide layak 

diterapkan? Mengapa Anda 
mengatakandemikian? Jika 
tidak, apa hambatannya? 

• Apa yang harus Anda 
lakukan untuk 
menghilanhkan hambatan-
hambatan itu? 

• Bagaimana Anda bisa 
menggunakan model 
SCAMPER dalam bisnis 
Anda sendiri? Siapa yang 
Anda libatkan? 

   Beri mahasiswa motivasi untuk melakukan 
latihan secara individu dengan menawarkan 
saran pada hasilnya. Jika mereka telah 
melakukan latihan kelompok tanpa gambar 
model, bagikan sekarang dan jelaskan kolom-
kolomnya.  
Beri mahasiswa motivasi untuk mengulang 
penerapan model SCAMPER pada produk 
mereka sebagai alat untuk inovasi produk secara 
berkesinambungan. 

Kesimpulan 5’      

Jumlah 1 jam 30’      
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Lampiran 
 

MODEL SCAMPER 
 

Kartu Metaplan Untuk Penjelasan 

 
 

Substitute (mengganti) 

Combine (menggabungkan) 

Amplify (memperbesar) 

Minify (memperkecil) 

Put to other use (memakai untuk kegunaan 
lain) 

Eliminate (menghilangkan) 

Rearrange (menyusun kembali) 
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Kode 
EN-4.2-AG2 Apakah survei dan bagaimana menggunakannya? 

Tuga Kelompok 
2/2 Survei 

Minggu 6 - 9 

Tujuan: Mahasiswa mampu membangkitkan ide produk baru dan mengevaluasinya dengan 
berbagai teknik survei. 

Sebelum latihan di luar kelas:  
Persiapan di (Minggu 6):  
Kelas dibagi dalam kelompok-kelompok “ide bisnis” (dipakai dalam semester 2 & 3) 
Minta setiap kelompok mengambil satu ide bisnis dari semester-semester sebelumnya (dikaitkan 
dengan rencana bisnis) dan mencari peluang-peluang bisnis baru dengan menggunakan model 
SCAMPER.  Sebelum meninggalkan kelas, masig-masing kelompok harus menyerahkan sekurang-
kurangnya 3 pilihan produk baru untuk dikembangkan. 
Latihan di luar kelas meliputi penerapan berbagai teknik survei untuk mengevaluasi kebaruan (novelty) 
dan potensi pasar dari ketiga produk baru itu. Mahasiswa harus melakukan survei pasar, mencari 
informasi dengan membaca majalah, dan/atau membuka internet.  

Selama latihan di luar kelas (Minggu 7 atau 8): 
Separuh kelas melakukan latihan di luar kelas pada Minggu 7, sedangkan separuh kelas lainnya 
memainkan Business Game, Modul 4, di kelas, bersama dosen.  Pada Minggu 8, kedua kelompok 
bertukar kegiatan. 
Mahasiswa melakukan survei untuk ketiga ide produk baru yang telah mereka identifikasi. Survei itu 
untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 
- Apakah produk ini sudah ada di pasar? 
- Jika ya, dalam bentuk apa dan siapa yang membelinya? 
- Jika tidak, apakah kemungkinan alasan ketidak-hadirannya?  (Apakah ada produk yang 

serupa/kompetiftif di pasar? Apakah pelanggan tidak berminat pada produk ini? Alasan lain?) 
- Bila Anda akan menjual produk ini, siapa yang akan menjadi pelanggan Anda? Bagaimana Anda 

menjualnya? Apa ciri-ciri pasar ini? 
- Apakah produk baru Anda menarik bagi pelanggan-pelanggan yang belum Anda layani sebelumnya 

(pasar baru)?  
- Apakah dampak pengenalan produk baru ini pada penjualan produk Anda sekarang? Apakah akan 

“merusak” atau justru meningkatkan penjualan produk lama Anda? 
Jawaban atas beberapa pertanyaan di atas dapat diperoleh mahasiswa dari internet atau majalah, 
sebagian lagi jawaban yang lebih tepat harus diperoleh melalui riset pasar, misalnya menggunakan 
daftar pertanyaan (questionnaires). Beri mahaiswa motivasi untuk menggunakan berbagai teknik. 

Setelah latihan di luar kelas : 
Masing-masing kelompok menyiapkan presentasi untuk Minggu 9. Waktu presentasi maksimum 10 
menit per kelompok. Butir presentasinya meliputi: 
- Bagaimana survei Anda? 
- Apa hasilnya? Apa yang Anda dapatkan? 
- Apakah survei Anda menemukan ide-ide produk baru? 
- Bagaimana Anda mengubah produk Anda dan strategi pemasaran Anda, sesuai dengan hasil survei 

ini? 
Persiapan presentasi dan alat peraga yang diperlukan harus tersedia ketika mahasiswa memasuki kelas. 
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Catatan Pengajaran Dosen 
Kode 

EN-4.2-TN4 
Unit Pembelajaran 2 
Proses penjualan Minggu 9 

Tujuan: Mahasiswa mampu mengembangkan teknik penjualan yang efektif.   
 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Buka sesi dengan penjelasan singkat tujuan sesi.  
Beritahu mahasiswa bahwa mereka adalah wiraniaga 
dan bahwa mereka akan menjual kepada Anda (dosen) 
sebuah mesin cuci. (JANGAN memberi kesempatan 
untuk membuat persiapan. Tekanannya adalah pada 
tujuan kegiatan!). Kemudian ambil telepon genggam 
Anda dan minta seorang mahasiswa untuk menelpon 
Anda dan mengadakan pembicaraan penjualan. Jika 
mahasiswa langsung berbicara mengenai produknya 
bukan mengajukan pertanyaan maka Anda jawab saja: 
“Saya tidak berminat” dan tutup telpon. 
Ulangi latihan ini satu atau dua kali dengan mahasiswa 
yang menelpon Anda. Usahakan berbicara singkat 
(masing-masing satu menit). Jika mahasiswa melakukan 
pembukaan yang baik, ucapkan terimakasih kepada 
mahasiswa itu dan katakan Anda akan mengunjungi 
tokonya suatu hari dan akhiri pembicaraan.  
Catatan: Tujuan sesi ini adalah pada pembukaan 
pembicaraan, TIDAK perlu melakukan telpon penjualan 
(sales call) secara lengkap! 

10’ Latihan  

Setelah beberapa pembicaraan telpon mulailah suatu 
diskusi terbuka di mana Anda menanyakan bagaimana 
perasaan para wiraniaga.  
Dalam diskusi fokuskan pada langkah-langkah yang 
diambil oleh para wiraniaga: Bagaiman para wiraniaga 
memulai pembicaraannya? Apakah mereka mula-mula 
mengajukan pertanyaan kepada nasabah atau apakah 
mereka langsung berbicara mengenai produknya?  
Pelajaran: Pembicaraan penjualan harus dimulai dengan 
suatu pembukaan yang profesional tapi menarik dan 
sejumlah pertanyaan untuk memperoleh perhatian 
potensial nasabah. Berbicara langsung mengenai produk 
bukan cara yang baik. 
Atas dasar diskusi sebelumnya sekarang Anda bisa 
menayangkan EN-4.2-TR4 dengan urutan langkah yang 
harus ditempuh untuk melakukan penjualan yang efektif. 
Dengan diskusi terbuka bahas masing-masing langkah. 
Bagikan handout EN-4.2-HO7. 

20’ Diskusi 
terbuka 

EN-4.2-TR4 
EN-4.2-
HO7 
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Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Beritahu mahasiswa bahwa mereka akan melakukan 
suatu permainan peran (roleplay). Jelaskan roleplay 
selama 5 menit dan beri mahasiswa 10 menit untuk 
melaksanakannya. 
• Bagi kelas dalam beberapa tim masing-masing 

dengan tiga mahasiswa 
• Dalam setiap tim ada satu penjual, satu pembeli dan 

satu pengamat. 
• Penjual menuju toko untuk menjual produk yang 

diuraikan pada TRANSPARAN EN-4.2-TR5. 
• Penjual bekerja dalam toko, pembeli masuk toko. 
• Penjual mencoba menjual produknya. 
• Pembeli mengajukan keberatan. 
• Penjual dan pembeli melakukan pembicaraan 

penjualan lengkap. 
• Pengamat membuat catatan. 

15’ Permain
an peran 
 

EN-4.2-TR5 

Adakan diskusi kelas di mana Anda minta mahasiswa 
melaporkan pengalaman belajar mereka selama 
permainan peran. 
• Apa yang berjalan dengan benar? 
• Apa yang salah?  
• Apakah mereke mengikuti langkah-langkah dalam 

proses penjualan? 

15’ Diskusi  

Menjual kepada pelanggan organisasi 
Hingga saat ini kita membahas penjualan kepada 
konsumen akhir. Dalam kenyataannya kita bisa juga 
menjual kepada konsumen organisasi (perusahaan lain) 
selain konsumen akhir.  
Beri mahasiswa mahasiswa motivasi untuk menemukan 
beberapa perbedaan dalam perilaku pembeli antara 
konsumen akhir dengan konsumen bisnis.  

15’ Curah 
pendapat 
 

 

Adakan diskusi (sejauh mungkin dengan mengacu pada 
EN-4.2-TR4) mengenai seberapa jauh proses penjualan 
kepada pelanggan bisnis berbeda dengan proses 
penjualan kepad konsumen pribadi. 

15’ Diskusi EN-4.2-TR4 

 
 
Konsep & Teori 

 
Faktor penjualan unik: Fitur produk atau manfaatnya? 
Para wiraniaga harus memiliki orientasi pada pelanggan, bukan orientasi pada produk. Mereka 
harus menjual manfaat produk bagi pelanggan. Bukan ciri-ciri teknisnya! Banyak wiraniaga 
memiliki pengetahuan produk yang sangat mendalam tapi masih tidak bisa menjual karena 
mereka salah menggunakan pengetahuan mereka.  
 
Contoh:  
Wiraniaga: “Televisi ini memiliki layar MXG90000X dengan teknologi IHR “ 
Nasabah: „????“ 
 
Lebih baik bila: 
Wiraniaga:  “Televisi ini memiliki gambar yang sempurna dari setiap sudut.“ 
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Proses penjualan untuk pelanggan bisnis (pemasaran ‘B2B’) 
 
Beberapa masalah penting dalam menghadapi pelanggan bisnis: 

• Pelanggan bisnis memiliki banyak pengaruh pembelian; ada berbagai orang dalam 
organisasi. Siapa yang mengambil keputusan pembelian? Siapa lagi dalam bisnis yang 
mempengaruhi keputusan itu? 

• Pembeli organisasi kurang emosional dalam membeli. Mereka cenderung memiliki 
alasan-alasan (atau motif ekonomi) yang jelas untuk membeli: menekan biaya, 
meningkatkan laba, memperbaiki status, kepercayaan, menyelesaikan masalah.  

• Namun: pengambil keputusan adalah juga manusia dengan emosi dan kebutuhn 
pribadi. 

• Dalam penjualan bisnis kepada bisnis (B2B) hubungan lebih kuat. Nasabah tidak 
cenderung berganti pemasok. 

• Pelanggan bisnis bisa besar, kuat dan mungkin sangat menuntut. 

Berikut ini adalah beberapa butir tambahan untuk dipertimbangkan dalam proses 
penjualan kepada pelanggan bisnis: 
Butir-butir berikut ini menambah (bukan menggantikan) butir-butir yang disebutkan dalam 
handout. Apa yang penting dalam penjualan kepada konsumen akhir juga penting untuk 
penjualan kepada pelanggan organisiasi! Namun dalam penjualan organisasi ada beberapa 
pertimbangan tambahan! 
2.  Persiapan 

• Identifikasi pengambil keputusan dalam organisasi dan siapa-siapa yang 
mempengaruhinya dan ketahui kebutuhan dan motif mereka. 

• Apa masalah strategis, tujuan, proritas dan kesulitan yang dihadapi organisasi prospek 
Anda?  

• Coba rasakan bagaimana politik organisasi (proses pengambilan keputusan) dalam 
organisasi.  

• Apakah manfaat organisasi yang unik dari produk atau jasa Anda? 
• Temukan siapa pemasok yang sekarang melayani organisasi itu. 
• Semakin besar organisasi prospek, semakain banyak penelitian yang perlu Anda 

lakukan. 
 
3. Pendahuluan 

• Perkenalkan diri Anda – nama depan dan nama belakang, apa pekerjaan Anda dan 
perusahaan yang Anda wakili, dan apa bisnis perusahaan Anda (pastikan bahwa 
perkenalan ini diorientasikan pada masalah strategis prospek Anda)  

• Jelaskan maksud kunjungan Anda, juga orientasikan pada prospek Anda, bukan diri 
Anda sendiri:  "Saya ingin mempelajari situasi dan prioritas Anda dalam bidang ini, dan 
jika bisa diterima, saya juga akan menjelaskan bagaimana kami mengatasi masalah itu“  

 
4. Pertanyaan 

• Cari informasi mengenai bagaimana keputusan membeli dibuat dalam organisasi.  
• Cari infomrasi mengenai masalah strategis perusahaan yang ditemukan solusinya 

dengan produk atau jasa Anda. 
 
5. Presentasi  

• Sesuaikan presentasi Anda dengan tipe pribadi orang-orang yang Anda ajak bicara:  
Teknisi memerlukan bukti teknis, orang pemasaran ingin melihat sesuatu yang menarik, 
dan direktur keuangan ingin mengetahui biaya dan manfaat.  

 
6. Mengatasi keberatan 

• Siap untuk bernegosiasi. 
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Kode 
EN-4.2-TR5 Mengembangkan produk baru 

Topik 4.2.4 
Transparan 4/6 Proses penjualan 

Minggu 9 

 
 
 
 
 

1. Menemukan prospek (prospecting) 
 

2. Persiapan  
 

3. Perkenalan  
 

4. Mengajukan pertanyaan dan mende-
ngarkan secara aktif 

 
5. Presentasi dan demonstrasi  

 
6. Mengatasi keberatan 

 
7. Menutup penjualan 

 
8. Tindak-lanjut 
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Handout 

Kode 
EN-4.2-HO7 

Unit Pembelajaran 4.2 

Proses penjualan HO 7 

 
 
 
1. Menemukan prospek (prospecting) 

• Memilih individu/bisnis yang paling berpeluang untuk berbisnis dengan Anda untuk 
dihubungi. Untuk mengidentifikasi pelanggan potensial perlu diikuti berbagai petunjuk 
di pasar sasaran.  

 
 
2. Persiapan  

• Pelajari baik-baik produk/jasa Anda: fitur dan manfaatnya. 
• Ketahui apa yang ditawarkan oleh para pesaing. 

 
 
3. Perkenalan  

• Senyum – bersikap profesional 
• Pembukaan yang positif. 

 
 
4. Mengajukan pertanyaan dan mendengarkan secara aktif 

• Temukan kebutuhan pembeli.  
• Bina hubungan dan kepercayaan.  
• Buka pertanyaan untuk mengumpulkan informasi: Siapa, Apa, Mengapa, Di mana, 

Kapan, Bagaimana.  
• Pertanyaan-pertanyaan tertutp untuk menilai dan mengkonfirmasi penafsiran Anda.  
• Bila sudah mengajukan pertanyaan, DIAM – jangan menyela  
• Biar nasabah yang berbicara.  
• Interpretasikan dan konfirmasikan bahwa Anda telah memahami apa yang sedang 

diterangkan. 

5.  Presentasi dan demonstrasi  
• Jual manfaat produk, bukan fiturnya.  
• Cocokkan manfaat produk dengan kebutuhan nasabah. 
• Sebutkan bukti keberhasilan, fakta dan angka-angka.  
• Demonstrasikan manfaat produk. Tunjukkan sesuatu.  
• Pergunakan pertanyaan-pertanyaan menyimpulkan. Dapatkan persetujuan konsumen 

bahwa produk ini adalah yang dibutuhkan. “Bukankah ini produk yang secara spesifik 
Anda butuhkan?“ 

• Tetap santai. Jika Anda tidak bisa menjawab pertanyaan jangan berbicara tidak jelas – 
katakan Anda tidak tahu dan berjanjilah untuk kembali dengan jawaban yang benar, dan 
pastikan Anda memenuhi janji itu.  

• Jangan berbicara negatif mengenai pesaing. Hal ini merusak kredibilitas Anda sendiri. 
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6. Mengatasi keberatan 
• Bersabar dan ucapkan terimakasih kepada pelanggan karena mengemukakan keberatan 

ini.   
• Tanyakan tepatnya sifat dari keberatan itu: "Mengapa Anda mengatakan demikian?" atau 

“Saya mengerti mengapa hal itu merupakan masalah, tapi bisakah Anda menjelaskan 
kepada saya mengapa demikian dan seberapa jauh menganggu Anda di sini?" 

• Menyangkal secara tak langsung: “Saya tidak heran jika Anda merasa demikian pada 
awalnya dan banyak orang yang mengalami seperti Anda, sampai Anda sempat 
mengamatinya lebih jauh – sekarang lihat.“ 

• Metode kompensasi: Akui kesahihan dari keberatan itu tapi tunjukkan kelebihan-
kelebihan yang mengimbanginya.  

• Jauh sebelumnya: Buat daftar keberatan-keberatan yang mungkin Anda berikut jawaban 
Anda. 

 
 

7. Menutup penjualan 
• Cari isyarat pembelian (Nasabah: “Produk ini bagus“) dan tutup. 
• "Apakah Anda senang kita sudah membahas seluruhnya dan apakah Anda ingin ingin 

mencobanya?” atau cukup "Apakah Anda ingin mencobanya?"  
• Tawarkan beberapa pilihan dan tutup:  
• “Warna apa yang Anda suaki?“ 
• “Pada hari apa sebaiknya saya mengirim barang ini?“  

 
 
8. Tindak lanjut 

• Untuk memastikan kepuasan konsumen dan pembelian ulang.  
• Konfirmasikan bahwa pelanggan senang dengan waktu penyerahan pesanan. 
• Tindak lanjut pelanggan dan penyelesaian masalah.  
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Kode 
EN-4.2-TR4 Mengembangkan produk baru 

Topik 4.2.4 
Transparan 5/6 NICAM 728 

Minggu 9 

 
 

NICAM 728 ditemukan pada awal tahun 
1980-an oleh BBC Research Centre, 
Kingswood Warren. Alat ini adalah 
stereo/twin-mono sound system dan pertama 
dipakai pada sistem penyiaran televisi 
berwarna "System I" 625 line PAL, dan 
diluncurkan tahun 1986 pada program 
konser "First Night of the Proms".  
 
Secara teoritis, alat ini bisa bekerja dengan 
525-line Systems M dan N di Amerika, 
Kanada dan Jepang. Pada dasarnya alat ini 
menambah extra FM sound carrier pada 
System B/G pada 5.7421875 Mhz (di atas 
standar 5.50MHz). Dalam stereo mode, 
saluran 5.50MHz membawa stereo-sum, dan 
saluran ekstra 5.74MHz membawa stereo-
right.  
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Catatan Pengajaran Dosen 
Kode 

EN-4.2-TN5 
Unit Pembelajaran 4.2 
Strategi periklanan Minggu 9 

Tujuan: Mahasiswa mampu mengembangkan startegi periklanan. 
 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Adakan curah pendapat (brainstorming) singkat 
dengan pertanyaan mengenai komponen-komponen 
strategi periklanan. Bandingkan jawaban-jawaban 
mahasiswa dengan transparan EN-4.2-TR6 dan 
sediakan cukup waktu untuk memperdalam masing-
masing kata kunci  

Lihat Konsep & Teori berikut ini. 

Alternatif: 

Anda juga bisa menunjukkan sejumlah iklan lokal, 
reklame radio atau bahan promosi lainnya dan minta 
mahasiswa memberikan komentar. Pergunakan 
pertanyaan-pertanyaan seperti: 

• Apakah tujuan iklan ini? 
• Pesan iklannya untuk pasar mana?  
• Apa pesan iklannya? (Apa manfaatnya?) 
• Mengapa media ini dipilih?  
• Apa pendapat Anda mengenai rancangan 

iklannya? 

15’ Curah 
pendapat 

EN-4.2-
TR6 

Bagi kelas menjadi beberapa kelompok dan minta 
masing-masing kelompok merumuskan suatu startegi 
periklanan untuk sebuah produk imaginasi.  

Mereka punya waktu 20 menit untuk mengembangkan 
strategi itu (membahas semua faktor yang disebutkan 
pada transparan EN-4.2-TR6) dan membuat iklannya. 
Mereka bebas menggunakan bahan yang disediakan 
atau memilih yang lain untuk iklan mereka.  

20’ Latihan Majalah, 
koran,  
lem, 
gunting, 
tape 
recorder 

Minta (beberapa) kelompok mempresentasikan iklan 
dan strategi periklanan mereka. Anda mungkin tidak 
punya waktu membahas semua iklan. Biarkan 
mahasiswa memilih iklan yang mana paling patut 
dipresentasikan. Mungkin iklan-iklan yang paling 
menarik.  

Berika umpan balik Anda, bertanya kepada kelompok-
kelompok mengenai strategi periklanan mereka 
(menggunakan semua faktor yang disebutkan pada 
transparan dan catatan pengajaran dosen ini). 

Tentukan pemenangnya pada akhir sesi. 

15’ Diskusi  

Simpulkan dan ikhtisarkan Unit Pembelajaran (LU) ini 10’ Kuliah  

Jumlah waktu 1 jam 00’   
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Konsep & Teori 
 
Tujuan iklan Anda 
Periklanan meningkatkan laba Anda dengan: 
• Meningkatkan kesadaran umum atas bisnis Anda  lebih banyak pelanggan. 
• Membuat bisnis Anda tampak lebih menarik. 
 
Pasar Anda 
• Siapa pelanggan Anda dan di mana mereka? 
• Sudahkan Anda memperoleh gambaran pelanggan yang ingin Anda tuju dengan iklan 

Anda?  
• Jika Anda tidak berfokus pada kelompok yang spesifik, iklan Anda akan sia-sia.  
 
Pesan Anda 
• Apa yang ingin Anda katakan? Apakah orang mengerti? 
• Identifikasi tema-tema utamanya dan beritahukan kepada publik. 
• Apa Unique Selling Points Anda? (Menjual manfaat, bukan fitur produk!). 
 
Media Anda 
• Surat kabar, majalah, selebaran, brosur, poster, radio, televisi 
• Berapa biayanya?  
 
Faktor dalam pemilihan media 
• Jangkauan media: berapa banyak, julah orang, lokasi geografis 
• Waktu. Koran Senin, koran sore. 
• Jangka waktu iklan.  

o Televisi atau radio: 20 detik … 
o Koran harian: sehari.  
o Majalah bulanan: satu bulan … 
Jangka waktu iklan bisa sangat relevan untuk bisnis Anda. Jika Anda memberikan 
penawaran untuk jangka waktu terbatas, penggunaan media berjangka panjang tidak 
disarankan. 

• Frekuensi: kecuali untuk keadaan yang sangat khusus, seperti penjualan penawaran 
khusus, iklan tunggal tidak cenderung memberikan dampak yang berarti. Perlu pemunculan 
iklan secara teratur.  

 
Efektivitas 
Periklanan harus menimbulkan peningkatan pendapatan. Periksa catatan Anda. Bandingkan 
pendapatan Anda sebelum dan sesudah kampanye iklan Anda. 
 
Rancangan iklan 
Rancangan yang baik penting artinya. Publik Anda dipengaruhi oleh cara Anda 
mempresentasikan bisnis Anda kepada mereka. Jika penyajian iklan Anda secara amatir hal ini 
bisa ditafsirkan bahwa produk Anda juga kurang bermutu! 
 
Anda ingin menampilkan sosok seorang profesional dan berpengalaman. Oleh karena itu iklan 
Anda harus memberikan citra yang sama. 
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Kode 
EN-4.2-TR6 Pengembangan produk baru 

Topik 4.2.4 
Transparan 6/6 Strategi periklanan 

Minggu 9 

 
 

 
Apakah tujuan iklan Anda? 
 
Siapa pasar Anda? 
 
Apa pesan Anda? 
 
Media mana yang Anda pakai? 
 
Rancangan iklan 
 
Bagaimana Anda mengukur efektivitas iklan 
itu?  

 
 

Separuh iklan adalah pemborosan uang. 
Masalahnya hanya memilih separuh yang mana 

… 
 
 
 
 
 



 

60 

 

Unit Pembelajaran 
LU 4.3 

 

Menilai Kinerja 
Perusahaan dengan Rasio-

Rasio Keuangan 
 
 
 
 
 
 
 

Daftar Bahan Ajar 
 

EN-4.3-LP Rencana pelajaran halaman 61 – 62 
EN-4.3-TN1 Catatan dosen 1/6 halaman 63 – 64  
EN-4.3-AG1 Tugas kelompok 1/6 halaman 65 – 66 
EN-4.3-TN2 Catatan dosen 2/6 halaman  67 – 68  
EN-4.3-AG2 Tugas kelompok 2/6 halaman 69 
EN-4.3-TN3 Catatan dosen 3/6 halaman 70 – 71 
EN-4.3-AG3 Tugas kelompok 3/6 halaman 72 
EN-4.3-TN4 Catatan dosen 4/6 halaman 73 – 74 
EN-4.3-AG4 Tugas kelompok 4/6 halaman 75 
EN-4.3-TN5 Catatan dosen 5/6 halaman 76 – 77 
EN-4.3-AG5 Tugas kelompok 5/6 halaman 78 – 79 
EN-4.3-TN6 Catatan dosen 6/6 halaman 80 – 82 
EN-4.3-AG6 Tugas kelompok 6/6 halaman 83 – 85 
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Rencana pelajaran 
Durasi 
12 jam 

Kode 
EN-4.3-LP 

Unit pembelajaran 
Menilai Kinerja Perusahaan dengan Rasio-Rasio 

Keuangan Minggu 10-12 
Kompetensi 

Utama 
Mahasiswa: (i) memahami pengertian beberapa rasio keuangan, (ii) 
mampu menghitung rasio-rasio itu dan menggunakannya dalam analisis 
trend dan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. 

Tujuan unit 
pembelajaran 

Tujuan menyeluruh: Mahasiswa mampu menilai kinerja keuangan 
perusahaan; baik kinerja keuangan pada waktu tertentu maupun 
perkembangan kinerja keuangan dalam kurun waktu tertentu (misalnya dari 
tahun 1 ke tahun 2). Untuk ini, (i) Mereka mampu memahami arti enam 
kelompok rasio keuangan, mulai dari profitability ratio sampai activity ratio, 
(ii) Mereka perlu mengerti bagaimana menghitung rasio-rasio ini, (iii) 
Mereka mengerti bagaimana menilai kinerja keuangan perusahaan, dan 
juga mengerti bahwa rasio keuangan dapat dipakai sebagai sasaran-
sasaran untuk dicapai. Untuk mencapai kompetensi utama dan tujuan unit 
pembelajaran itu dalam LU ini dipakai studi kasus dan latihan kelompok.      
4.3.1 Penyegaran: Laba sebelum bunga dan pajak (EBIT), laba setelah 

pajak (EAT), dan nilai tambah; cara menghitung dan menilainya. 
4.3.2 Return on equity (ROE) dan Return on assets (ROA) – Bagaimana 

menghitung dan menilai rasio-rasio ini. 
4.3.3 Perubahan Profitability Ratio karena perubahan dalam penjualan 

(Turnover) 
4.3.4 Perubahan ROE karena modal sendiri diganti dengan pinjaman 

bank (Leverage). 

Topik 

4.3.5 Perubahan laba dan ROE karena kredit pemasok diganti dengan 
pinjaman bank.  

4.3.6 Penilaian kinerja keuangan menyeluruh: Menghitung dan 
membandingkan enam kelompok rasio keuangan untuk menilai 
perkembangan kinerja keuangan perusahaan selama satu tahun.     

Kegiatan Uraian Kegiatan Secara 
Urut 

Metode Bahan Waktu 
(jam) 

Minggu 10        Di Kelas 
a4.3.1     Mahasiswa menghitung 

EBIT, EAT dan nilai tambah 
suatu perusahaan; juga 
dalam % dari penjualan 

Kasus/tugas 
kelompok, 
diskusi 
peninjauan 

EN-4.3-TN1 
 

1 jam 30’

a4.3.2 Mahasiswa menghitung 
ROE dan ROA suatu 
perusahaan; memahami 
arti pentingnya  

Kasus/tugas 
kelompok, 
diskusi 
peninjauan 

EN-4.3-TN2 
 

1 jam 30’

a4.3.3 Mahasiswa menghitung 
perubahan penjualan dan 
EAT, juga dalam %; melihat 
dampak peningkatan 
penjualan pada laba  

Analisis 
kepekaan 
kasus(1)/tugas 
kelompok, diskusi 
peninjauan 

EN-4.3-TN3 
 

1 jam 00’

Minggu 11        Di Kelas 
a4.3.4 Mahasiswa menghitung 

ROE dan ROA dan dampak 
penggantian  modal sendiri 
dengan pinjaman bank 
pada rasio-rasio ini  

Analisis 
kepekaan 
kasus(2)/tugas 
kelompok, 
diskusi 
peninjauan 

EN-4.3-TN4 
 

2 jam 00’
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Kegiatan Uraian Kegiatan Secara Urut Metode Bahan Waktu 
(jam) 

Minggu 11        Di Kelas 
a4.3.5 Mahasiswa menghitung EBIT, 

EAT, ROE dan ROA dan 
dampak penggantian kredit 
pemasok dengan pinjaman 
bank pada rasio-rasio ini 

Analisis 
kepekaan 
kasus(3)/tugas 
kelompok, 
diskusi 
peninjauan 

EN-4.3-TN5 
 

2 jam 00’

Minggu 12        Di Kelas 
a4.3.6 Mahasiswa melaksanakan 

penilaian kinerja keuangan 
menyeluruh suatu UKM; 
menilai perubahan ratio-
rasionya dalam waktu tertentu

Studi kasus 
‘Penilaian kinerja 
keuangan 
menggunakan 6 
kelompok 
rasio/tugas 
kelompok, 
diskusi 
peninjauan 

EN-4.3-TN6 
 

4 jam 00’

Jumlah waktu 12 jam 00’
Catatan Khusus: Semua kegiatan belajar mahasiswa adalah partisipasi dalam menyelesaikan 
tugas kelompok, termasuk penilaian atas perhitungan rasio yang dibuat.    
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Catatan dosen 

Kode 
EN-4.3-TN1 

Unit pembelajaran 4.3 
Topik 1: Laba sebelum bunga dan pajak (EBIT), 
laba setelah pajak (EAT), dan nilai tambah; cara  

menghitung dan menilai 

Minggu 10 

 
Tujuan: 

Mahasiswa mengerti bagaimana menghitung rasio-rasio nilai 
tambah, EBIT dan EAT dan perannya untuk menilai kinerja 
perusahaan.  

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Kasus penyegaran: Mahasiswa dalam unit-unit 
pembelajaran sebelumnya telah mengenal 
rasio-rasio ini; ketika mempelajari neraca dan 
laporan laba-rugi. Selanjutnya, kasus ini adalah 
yang pertama dari enam kasus yang dibahas 
dalam LU ini. 

(1) Sebagai dosen, Anda perlu menyiapkan diri 
dengan membaca secara cermat 
kasus/tugas kelompok dan lembar 
solusinya.  

(2) Lalu, bentuk beberapa kelompok 
mahasiswa, dan berikan tugas kepada 
masing-masing kelompok.  

(3) Kelompok mengerjakan tugas selama 
maksimum 45’.  

(4) Lalu tunjuk seorang penyaji (presenter) dari 
masing-masing kelompok untuk presentasi 
hasil perhitungan dan penilaian kinerja 
perusahaan atas dasar rasio-rasio yang 
dihitung.  

(5) Beri kesempatan mahasiswa untuk 
membandingkan hasil perhitungan mereka 
dalam diskusi peninjauan (review 
discussion). 

(6) Berikan lembar jawaban setelah diskusi 
peninjauan selesai.  

Hasil yang diharapkan dari pendampingan 
Anda (dosen):  

Mahasiswa memahami bahwa angka-angka 
kinerja satu perusahaan hanya akan bermakna 
bila angka-angka ini dibandingkan dengan 
angka-angka kinerja perusahaan pembanding 
(di sektor perekonomian yang sama). 

90’ Kasus/tugas 
kelompok oleh 
beberapa 
kelompok 
mahasiswa, 
tinjauan kelas 
atas hasil 
perhitungan.  

EN-4.3-AG1 
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Solusi untuk EN-4.3-AG1 
    
 
1. Hasil perhitungan yang perlu dibuat mahasiswa adalah sebagai berikut:   
 

LAPORAN LABA-RUGI  Tahun 2007, 
Student company: ………………. (NAMA) Rp.’000 % 

Pendapatan penjualan = SR (tidak termasuk 
PPn=pajak pertambahan nilai) 

120.000
100 

Biaya bahan baku dan bahan lain 50.000 41,7% dari SR  
  70.000   
Biaya listrik dan jasa lain yang dibeli  (misalnya 
sewa truk, jasa konsultasi) 6.500   
Nilai tambah (VA) 63.500 53% dari SR   
Gaji karyawan dan gaji pemilik yang 
diperhitungkan 37.500 59% dari VA 
  26.000   
Biaya transportasi (truk sendiri) 1.000   
  25.000   
Biaya penjualan dan administrasi (selain gaji) 2.000   
Pendapatan operasional sebelum penyusutan 23.000   
Biaya penyusutan 5.000   

Pendapatan operasional 18.000 
28,3% dari VA (atau 15% dari 
SR)  

Pendapatan non-operasional 2.000   
EBIT = Laba sebelum bunga dan pajak     20.000 16,7% dari SR  
Pembayaran bunga atas pinjaman  2.000   
EBT = Laba sebelum pajak 18.000   
Pajak perseroan 25%dari EBT 4.500   
EAT = Laba setelah pajak = Laba bersih 13.500  11,25% dari SR  

 
2. Penilaian:  

Ada dua jawaban umum untuk empat pertanyaan: (1) Keempat indikator kinerja (VA, gaji 
dalam % dari VA, EBIT dan EAT) menunjukkan kinerja yang lebih baik bila kinerja tahun 
ini lebih baik daripada kinerja tahun lalu, dan (2) Apakah keempat indikator itu 
menunjukkan kinerja yang baik, atau memuaskan atau tidak baik tergantung pada pada 
bagaimana kinerja perusahaan pembanding: Apakah kinerja pesaing Anda lebih baik, 
menunjukkan angka-angka yang sama atau angka-angka Anda yang lebih baik?  Anda 
harus menilai kinerja perusahaan Anda dengan membandingkannya dengan kinerja 
perusahaan-perusahaan lain (di sektor ekonomi yang sama).         
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Kode 
EN-4.3-AG1 

Menilai kinerja perusahaan dengan rasio-rasio 
keuangan 

Topik 4.3.1 
Tugas kelompok 

1/6 
Profitability: Nilai tambah, EBIT, EBT dan EAT 

Minggu 10 

Tujuan: Mahasiswa mampu menghitung Nilai tambah, EBIT, EBT dan EAT; juga 
dalam % dari pendapatan penjualan. 

 
Bagi kelas ke dalam beberapa kelompok, masing-masing dengan 4 – 5 mahasiswa. 
 
Tugas: 
Anda sebagai mahasiswa politeknik sedang menjalankan suatu ‘student company’. Untuk 
perusahaan itu untuk tahun 2007 Anda telah membuat laporan laba-rugi berikut ini: 
 

LAPORAN LABA-RUGI  Tahun 2007, 
Student company: ………………. (NAMA) Rp.’000 % 

Pendapatan penjualan = SR (tidak termasuk 
PPn=pajak pertambahan nilai) 

120.000
100 

Biaya bahan baku dan bahan lain 50.000 41,7% dari SR  
  70.000   
Biaya listrik dan jasa lain yang dibeli  (misalnya 
sewa truk, jasa konsultasi) 6.500   
Nilai tambah ( VA ) … …% dari SR   
Gaji karyawan dan gaji pemilik yang 
diperhitungkan 37.500 …% dari VA 
  26.000   
Biaya transportasi (truk sendiri) 1.000   
  25.000   
Biaya penjualan dan administrasi (selain gaji) 2.000   
Pendapatan operasional sebelum penyusutan 23.000   
Biaya penyusutan 5.000   
Pendapatan operasional … 28,3% dari VA (atau 15% 

dari SR)  
Pendapatan non-operasional 2.000   
EBIT = Laba sebelum bunga dan pajak     20.000 …% dari SR  
Pembayaran bunga atas pinjaman  2.000   
EBT = Laba sebelum pajak 18.000   
Pajak perseroan 25%dari EBT 4.500   
EAT = Laba setelah pajak = Laba bersih …  …% dari SR  

 
1. Untuk menilai apakah kinerja perusahaan Anda itu baik (atau tidak begitu baik), 

pertama kali Anda perlu menghitung rasio-rasio keuangan berikut ini, yang 
merupakan indikator kinerja yang utama:  

 
1.1 Nilai tambah yang diperoleh = VA. Juga dalam % dari pendapatan penjualan = SR. 
1.2 Jumlah gaji yang dibayar dalam % dari VA  
1.3 Laba sebelum bunga dan pajak = EBIT. Juga dalam % dari SR. 
1.4 Laba sebelum pajak = EBT.  
1.5 Laba setelah pajak = EAT. Juga dalam  % dari SR.       
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Masukkan perhitungan dalam Rp. dan % pada sel-sel yang kosong. 
   

2. Untuk menilai rasio-rasio VA, EBIT, EBT dan EAT, Anda menjawab empat 
pertanyaan berikut ini:  

 
2.1 Nilai tambah adalah … % dari SR. Hasil perhitungan ini baik, memuaskan, atau tidak 

baik? 
2.2 Jumlah gaji yang dibayar … % dari VA. Hasil perhitungan ini baik, memuaskan atau 

tidak baik?  
2.3 EBIT ( = Pendapatan operational dan pendapatan non-operasional sebelum bunga dan 

pajak) adalah … % dari SR = pendapatan penjualan. Hasil perhitungan ini baik, 
memuaskan atau tidak baik? 

2.4 EAT atau Laba bersih adalah … % dari SR. Hasil perhitungan ini baik, memuaskan atau 
tidak baik?  
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Catatan dosen 

Kode 
EN-4.3-TN2 

Unit pembelajaran 4.3 
Topik 2: Return on equity (ROE) dan Return on 

assets (ROA) – Bagaimana menghitung dan 
menilai rasio-rasio ini 

Minggu10 

 
Tujuan: 

Mahasiswa mampu menghitung rasio-rasio ROE dan ROA, dan 
bisa menggunakan rasio-rasio ini untuk penilaian kinerja 
perusahaan.  

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Kasus/tugas kelompok adalah yang kedua dalam 
rangkaian enam tugas kelompok yang dibahas 
dalam Unit Pembelajaran ini.   

(1) Sebagai dosen, Anda perlu menyiapkan diri 
dengan membaca secara cermat kasus/tugas 
kelompok dan lembar solusinya.  

(2) Lalu, bentuk beberapa kelompok mahasiswa, 
dan berikan tugas kepada masing-masing 
kelompok. 

(3) Kelompok mengerjakan tugas selama 
maksimum 45’. 

(4) Seorang penyaji (presenter) dari masing-
masing kelompok untuk presentasi hasil 
perhitungan dan penilaian kinerja perusahaan 
atas dasar rasio-rasio yang dihitung.  

(5) Pembandingan hasil perhitungan dan 
penilaian dilakukan dalam diskusi peninjauan 
(review discussion).     

(6) Berikan lembar jawaban setelah diskusi 
peninjauan selesai. 

Dengan pendampingan Anda (dosen) diharapkan 
mahasiswa menyimpulkan/mengerti sebagai 
berikut:  

(i) Penilaian kinerja akan bermakna bila rasio-
rasio yang dihitung ratios dilihat dalam konteks 
perkembangan di sektor ekonomi perusahaan 
yang dinilai, (ii) ROA tidak sekedar angka hasil 
perhitungan, tapi juga suatu formula yang terdiri 
atas 2 sub-ratio: Profit Margin dan Total Asset 
Turnover; dan kedua sub-ratio itu merupakan 
dua bidang managemen yang khas; (iii) ROE 
lebih tinggi daripada ROA; karena ROE 
menyangkut Leverage: Modal sendiri 
memperoleh imbalan lebih banyak darpada 
seluruh modal, karena ROA > sukubunga 
pinjaman bank.  

90’ Kasus/tugas 
kelompok oleh 
beberapa 
kelompok 
mahasiswa, 
tinjauan kelas 
atas hasil 
perhitungan.  

EN-4.3-
AG2 
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Solusi untuk EN-4.3-AG2 
 
1. Pehitungan ROE dan ROA: 
 

Perhitungan ROE, Return on Equity: 
 
(Laba bersih/Modal sendiri) x 100 = 13.500/ 48.000 x 100 = 0,281 x 100 = 28,1 %. 
ROE adalah 28,1 %, hasil dari formula: 
ROE = (EAT/E) x 100 = 13.500 / 48.000 x100 = 0,281 x 100 = 28,1 %. 
 
Perhitungan ROA, Return on Total Aktiva:  
 
(Laba bersih/Penjualan) x (Penjualan/Jumlah aktiva) x 100 = 
(13.500/ 120.000) x (120.000/ 68.000) x 100 = 0,1125 x 1,7647 x 100 = 19,85 %. 
ROA adalah 19,85 % hasil dari formula: 
(EAT/Penjualan) x (Penjualan/Jumlah aktiva) x 100.  

 
2. Formula ROA yang dipakai adalah (EAT/SR) x (SR/TA) x 100. 

Mengapa tidak menggunakan formula (EAT/TA) x 100; karena hasilnya juga 19,85%? 
 

2.1 Sebaiknya tidak hanya menghitung langsung ROA = (EAT/TA) x 100, karena: 
(EAT/SR) x 100 = Profit Margin; dan (SR/TA) x 100 = Total Asset Turnover Ratio 
 

2.2 ROA jelas ditentukan oleh dua sub-ratio: Profit margin dan total asset turnover ratio. 
Dengan demikian ROA adalah hasil perkalian dari kemampulabaan (profitability) dari 
produk yang dijual, dan seberapa intensif jumlah aktiva perusahaan dimanfaatkan. 
Kedua sub-ratio sebaiknya diketahui, karena keduanya adalah juga rasio-rasio yang 
perlu dikelola. 

 
3. Kesimpulan dari ROE = 28,1 % dan ROA = 19,85 %:   
 

3.1 ROE 28,1 % dan ROA 19,85 % menunjukkan kinerja yang baik: (i) Bila rasio-rasio ini 
di atas ROE dan ROA sebagian besar perusahaan pembanding (perusahaan-perusahaan 
di sektor ekonomi yang sama), (ii) Bila ROE maupun ROA di atas sukubunga deposito 
di bank  Dalam hal ini Anda memperoleh imbalan atas seluruh modal yang 
ditanamkan (modal sendiri + pinjaman) lebih besar daripada bunga yang akan Anda 
peroleh bila Anda menempatkan seluruh modal Anda sebagai deposito pada bank. 

 
3.2 ROE lebih tinggi daripada ROA  ROE 8,25 % lebih tinggi (28,1 – 19,85) daripada 

ROA. Modal sendiri (modal sendiri) Anda memperoleh imbalan yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan imbalan atas seluruh modal yang Anda tanamkan. Hal ini 
disebabkan oleh kenyataan bahwa sukubunga atas pinjaman bank Rp. 20 juta lebih 
rendah daripada ROA. Dengan demikian modal selain modal sendiri (pinjaman bank) 
membantu memperoleh sebagian dari ROE. Fenomena ini disebut Leverage. 
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Kode 
EN-4.3-AG2 

Menilai kinerja perusahaan dengan rasio-rasio 
keuangan 

Topik 4.3.2 
Tugas kelompok 

2/6 
Profitability: ROE dan ROA 

Minggu 10 

Tujuan: Mahasiswa mampu menghitung ROE (Return on equity) dan ROA (Return 
on Assets), dan memahami arti penting rasio-rasio ini untuk penilaian kinerja 
perusahaan. 

 
Masih dengan pengelompokan masing-masing dengan 4 – 5 mahasiswa pada sesi 
sebelumnya. 
 
Tugas: 
Lihat laporan laba-rugi dalam EN-4.3-AG1 pada sesi sebelumnya, yang menunjukkan laba 
bersih tahun 2007 Rp. 13,5 juta. Neraca student company dengan laba bersih ini pada 31 
Desember 2007 adalah sebagai berikut: 
 

Neraca Student Company: …………………. (Nama) Tanggal: 31 Desember 
2007 

 Aktiva dalam Rp. ‘000 Kewajiban dan modal sendiri (Dana untuk 
membiayai aktiva); dalam Rp. ‘000 

Kas 3.000 Pinjaman bank 20.000
Piutang dagang 12.500 Modal sendiri  48.000
Persediaan 15.000    
Peralatan dan mesin 12.500    
Bangunan 10.000    
Tanah 15.000    

Jumlah aktiva 68.000 
Jumlah kewajiban dan modal 
sendiri    68.000 

 
 
1. Menghitung ROE (= Return on equity), dan ROA (= Return on assets).   
 

Rumusnya adalah:  
 
ROE = (Laba bersih : Modal sendiri) x 100 = … %. 
 
ROA = (Laba bersih : SR) x (SR : Jumlah aktiva) x 100 = …%. (Di mana laba bersih bisa 
juga ditulis EAT = Laba setelah pajak). 

  
2. Mengapa ROA perlu dihitung dengan rumus di atas, di mana SR di samping menjadi 

pembilang (denominator) juga menjadi pembagi (enumerator)? Mengapa tidak 
meninggalkan SR, dan hanya menggunakan rumus  ROA = (Laba bersih : Jumlah 
aktiva) x 100?   

   
3. Apa yang dapat Anda simpulkan dari rasio-rasio ROE dan ROA yang baru dihitung? 

Berapa persentase yang menunjukkan kinerja baik, kinerja memuaskan atau kinerja 
tidak baik?   
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Catatan dosen 
Kode 

EN-4.3-TN-3 
Unit pembelajaran 4.3 

Topik 3: Dampak peningkatan penjualan 
pada laba bersih 

Minggu 10 

 
Tujuan: 

Mahasiswa mampu melakukan analisis kepekaan (sensitivity 
analysis): Mereka menghitung perubahan EAT karena 
perubahan dalam penjualan, melihat dampak peningkatan 
penjualan pada laba bersih = EAT.  

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Kasus/tugas kelompok adalah yang ketiga 
dalam rangkaian enam tugas kelompok 
yang dibahas dalam Unit Pembelajaran ini. 

(1) Seperti sebelumnya, Anda perlu 
menyiapkan diri sebaik-baiknya dengan 
pertama kali membaca tugas dan 
lembar solusinya.  

(2) Di kelas, Anda membentuk beberapa 
kelompok mahasiswa, dan berikan 
kasus/tugas kepada masing-masing 
kelompok. 

(3) Masing-masing kelompok mengerjakan 
tugas selama sekitar 30’. 

(4) Juru bicara masing-masing kelompok 
melakukan presentasi hasil kerja 
kelompok (rasio-rasio yang dihitung dan 
penilaiannya).  

(5) Hasil perhitungan dan penilaian 
dibandingkan dan ditinjau dalam diskusi 
peninjauan.     

(6) Lembar jawaban hanya diberikan 
setelah diskusi peninjauan selesai. 

Hasil yang diharapkan dari pendampingan 
Anda (dosen): 

(i) Mahasiswa mampu menghitung bahwa 
peningkatan pendapatan penjualan (SR) 
sebesar 16.6% selama satu tahun bisa 
meningkatkan EAT sebesar 36.7%; (ii) 
Peningkatan EAT lebih dari dua kali lipat 
peningkatan penjualan; (iii) Mahasiswa 
mampu menentukan berbagai 
variabel/faktor yang menjelaskan mengapa 
EAT begitu peka (sensitif) terhadap 
perubahan penjualan. 

 60’ Kasus/tugas 
kelompok oleh 
beberapa 
kelompok 
mahasiswa, 
tinjauan kelas 
untuk membahas 
hasil 
perhitungan. 

EN-4.3-AG3 
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Solusi untuk EN-4.3-AG3 
 
1. Hasil perhitungan persentase: 
  

Realisasi tahun  2007 Target  Tahun 2008 Laporan laba rugi Rp.’000 % Rp.’000 % 
% 

Perubahan 
Pendapatan penjualan (tidak 
termasuk PPn) = SR 120.000 100 140.000 100  16,6 
Bahan baku dan bahan lain 50.000 41,67  56.000 40  12 
 70.000   84.000     
Jasa yang dibeli (listrik, air, gas)   6.500   7.200     
Nilai tambah (VA) 63.500 53  76.800 54.8 21 
Gaji, termasuk gaji pemilik yang 
diperhitungkan; dalam % dari VA 37.500 59% dari VA  42.000 

54,7% dari 
VA  12 

  26.000   34.800     
Biaya transportasi 1.000   1.120     
 25.000   33.680     
Biaya penjualan dan administrasi 
(selain gaji) 2.000   2.380     
Pendapatan operasional 
sebelum penyusutan 23.000   31.300   36 

Biaya penyusutan aktiva tetap 5.000   
 

5.000     
Pendapatan operasional 18.000 15% dari SR  26.300     
Pendapatan non-operasional 2.000   0     
EBIT 20.000   26.300 18,8% dari 

SR  
31,5 

Bunga 2.000   1.700     
EBT 18.000   24.600  17,6% dari 

SR 
  

Pajak perseroan 25% 4.500   6.150     
EAT (= Laba bersih) 13.500 11,25% dari 

SR  
18.450 13,2% dari 

SR  
36,7 

 
2. Penilaian: 
 
Bila penjualan ditargetkan meningkat sebesar 16.6 %, hasil yang diharapkan adalah peningkatan 
EAT sebesar 36.6%. Dengan demikian % peningkatan EAT lebih dari dua kali % peningkatan 
penjualan!                
 
Dengan demikian EAT sangat peka (sensitif terhadap perubahan penjualan.  
 
Hal ini karena hal-hal sebagai berikut: (i) Biaya bahan baku diproyeksikan diproyeksikan naik 12%; 
tidak sebanding dengan peningkatan penjualan sebesar 16.6% (asumsi ini sering cukup realistis: 
Biaya bahan per unit turun ketika jumlah bahan yang dibeli meningkat), (ii) Akibatnya, nilai 
tambah (VA) meningkat 21%; lebih besar daripada peningkatan penjualan yang ditargetkan 
sebesar 16.6%, (iii) Gaji diproyeksikan meningkat 12%; tidak sebanding dengan peningkatan 
penjualan 16.6%, (iv) Biaya penyusutan aktiva mesin tetap dalam Rp. (tidak berubah), (v) Biaya 
bunga diproyeksikan turun, dengan harapan pengembalian pinjaman berlanjut pada tahun 2008.             
 
Secara keseluruhan, proyeksi peningkatan penjualan sebesar 16.6% akan meningkatkan 
EAT sebesar 36.7%. 
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Kode 
EN-4.3-AG3 

Menilai kinerja perusahaan dengan rasio-rasio 
keuangan 

Topik 4.3.3 
Tugas kelompok 

3/6 

Analisis kepekaan – Kasus 1: Dampak 
peningkatan penjualan pada laba bersih 

Minggu 10 

Tujuan: Mahasiswa mampu menghitung dan menilai dampak yang diharapkan pada 
nilai tambah dan laba dari target peningkatan penjualan. 

 
Masih dengan pengelompokan masing-masing dengan 4 – 5 mahasiswa pada sesi 
sebelumnya. 
 
Tugas: 
Targetnya adalah penjualan meningkat dari Rp. 120 juta pada tahun 2007 menjadi Rp. 140 juta 
pada tahun 2008. Berapa dampak dari peningkatan ini pada nilai tambah earned, EBIT dan 
EAT? Untuk menjawab pertanyaan ini:  
       
1. Pertama hitung %s dalam kolom Target Tahun 2008 pada laporan laba-rugi di bawah 

ini, kemudian hitung %-perubahan antara 2007-2008; untuk semua rasio termasuk 
VA, EBIT dan EAT.    

 
Realisasi tahun  2007 Target  Tahun 2008 

Laporan laba rugi Rp.’000 % Rp.’000 % 
% 

Perubah-
an  

Pendapatan penjualan (tidak 
termasuk PPn) = SR 120.000 100 140.000 100  … % 
Bahan baku dan bahan lain 50.000 41,67  56.000 40   
 70.000   84.000     
Jasa yang dibeli (listrik, air, gas)   6.500   7.200     
Nilai tambah (VA) 63.500 53  76.800 … % … 
Gaji, termasuk gaji pemilik yang 
diperhitungkan; dalam % dari VA 37.500 59% dari VA  42.000 ... % dari VA   
  26.000   34.800     
Biaya transportasi 1.000   1.120     
 25.000   33.680     
Biaya penjualan dan administrasi 
(selain gaji) 2.000   2.380     
Biaya operasional sebelum 
penyusutan 23.000   31.300 ...  ...  

Biaya penyusutan aktiva tetap 5.000   
 

5.000     
Pendapatan operasional 18.000 15% dari SR  26.300     
Pendapatan non-operasional 2.000   0     
EBIT 20.000   26.300 …% dari SR  ...  
Bunga 2.000   1.700     
EBT 18.000   24.600 …% dari SR ...  
Pajak perseroan 25% 4.500   6.150     
EAT (= Laba bersih) 13.500 11,25% dari 

SR  
18.450 … % dari 

SR  
...  

 
2. Akhirnya adakan penilaian: Apa kesimpulan Anda mengenai dampak yang 

diharapkan dari target peningkatan penjualan pada misalnya VA, EBIT dan EAT?    
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Catatan dosen 

Kode 
EN-4.3-TN-4 

Unit pembelajaran 4.3 
Topik 4: Dampak penggantian sebagian dari 

modal sendiri dengan pinjaman bank 
Minggu 11 

 
Tujuan: 

Mahasiswa mampu menghitung rasio-rasio ROE dan ROA, 
dan perubahan rasio-rasio ini karena penggantian sebagian 
dari modal sendiri dengan pinjaman bank.  

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Kasus/tugas kelompok adalah yang keempat 
dalam rangkaian enam kasus dalam Unit 
Pembelajaran ini. 

(1) Di sini juga, sebagai dosen Anda perlu 
menyiapkan diri sebaik-baiknya, dengan 
secara cermat membaca tugas dan lembar 
solusinya.  

(2) Di kelas, Anda membentuk beberapa 
kelompok mahasiswa (dengan komposisi 
berbeda dengan minggu sebelumnya), dan 
masing-masing kelompok mengerjakan tugas 
selama sekitar 60’. 

(3) Wakil dari masing-masing kelompok 
melakukan presentasi hasil kerja kelompok 
(perhitungan rasio dan penilaian kinerja 
perusahaan).  

(4) Anda mengarahkan suatu diskusi peninjauan, 
di mana mahasiswa membandingkan hasil 
perhitungan mereka.     

(5) Lembar jawaban hanya diberikan setelah 
diskusi peninjauan selesai. 

Hasil yang diharapkan dari pendampingan Anda 
(dosen): (i) Mahasiswa sepenuhnya memahami 
pengertian Leverage  Bahwa modal sendiri bisa 
memperoleh keuntungan lebih banyak 
dibandingkan seluruh modal (modal sendiri + 
dana yang dipinjam/ pinjaman bank); tapi hanya 
bila ROA >Sukubunga pinjaman; (ii) Dengan 
demikian mahasiswa memahami bahwa 
penggunaan 100% modal sendiri sering kurang 
menguntungkan dibandingkan dengan bila 
sebagian modal adalah pinjaman bank; (iii) 
Mahasiswa mengembangkan kesadaran bahwa 
banyak UKMs hanya menggunakan modal 
sendiri; sehingga untungnya lebih sedikit dari 
yang mungkin diperolehnya, dengan terikatnya 
modal sendiri yang sesungguhnya bisa dipakai 
untuk kebutuhan (keluarga) lain.          

120’ Tugas 
kelompok 
analisis 
kepekaan (2). 
Beberapa 
kelompok 
mahasiswa 
mengerjakan 
tugas, dan 
tinjauan atas 
hasil-hasil 
perhitungan. 

EN-4.3-AG4 
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Solusi untuk EN-4.3-AG4 
 
 
1. ROE dan ROA bila seluruh aktiva (TA) 100% dibiayai dengan modal sendiri:  
  

ROE = 13.500/68.000 x 100 = 0,1985 x 100 = 19,85% 
ROA = 13.500/120.000 x 120.000/68.000 x 100 = 19,85% 
 
ROE = ROA = 19,85%  Karena 100% aktiva dibiayai dengan modal sendiri.   

 
2. Perubahan ROE dan ROA bila Rp. 20 juta modal sendiri diganti dengan pinjaman bank:    
 

 Dengan pinjaman bank Tanpa pinjaman bank 
100% modal sendiri 

ROE 28,1 % 19,85% 
ROA 19,85 % 19,85% 

 
3. Penilaian: Peningkatan laba karena mengganti sebagian dari modal sendiri dengan pinjaman 

bank: 
 

3.1 Tanpa pinjaman bank Rp. 20 juta, ROE = ROA= 19,85%. Dengan pinjaman bank ROE 
meningkat dari 19,85% menjadi 28,1%; while ROA remains constant at 19,85%.  

 
Dalam kasus ini penggunaan pinjaman bank Rp. 20 juta jelas lebih mnguntungkan 
darpada tidak menggunakannya, karena pinjaman bank itu meningkatkan ROE. 
Mengapa ROE begitu sensitif terhadap penggunaan pinjaman bank?:  
 
Karena ROA 19.85% jelas lebih tinggi daripada sukubunga bank; misalnya 11,1%. Jadi 
bila sebagian dari modal sendiri diganti dengan pinjaman, sebagian dari imbalan pada 
aktiva (ROA) dapat ditambahkan pada ROE: Seluruh aktiva memperoleh imbalan 
19.85%, tapi atas Rp. 20 juta aktiva yang dibiayai dengan pinjaman bank, hanya 11.1% 
bunga yang dibayar. Hasilnya adalah (19,85 – 11,1)% x 20 juta dapat ditambahkan pada 
ROE; sebagai imbalan ‘tambahan’ bagi sisa modal sendiri Rp. 48 juta. Hal ini disebut 
dampat leverage (leverage effect) dari penggunaan pinjaman. 

 
3.2 Bila penggunaan pinjaman bank begitu menguntungkan dibandingkan dengan modal 

sendiri, mengapa tidak mengganti lebih banyak modal sendiri dengan pinjaman bank? 
Hati-hati!  Bila ROA tidak jauh di atas sukubunga atas pinjaman – seperti dalam kasus 
ini – tapi mendekati sukubunga pinjaman, ada risiko pada periode berikutnya ROA turun 
di bawah sukubunga pinjaman: Maka, sebagian dari ROE diperlukan untuk membayar 
biaya bunga atas pinjaman; sehingga ROE akan turun cukup banyak!     
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Kode 
EN-4.3-AG4 

Menilai kinerja perusahaan dengan rasio-rasio 
keuangan 

Topik 4.3.4 
Tugas kelompok 

4/6 

Analisis kepekaan – Kasus 2: Dampak 
penggantian sebagian modal sendiri dengan 

pinjaman bank 

Minggu 11 

Tujuan: Mahasiswa mampu menghitung dan menilai perubahan ROE dan ROA bila 
sebagian dari modal student company – sebelumnya 100% dibiayai dengan 
modal sendiri – diganti dengan pinjaman bank. 

 
Bagi kelas ke dalam beberapa kelompok, masing-masing dengan 4 – 5 mahasiswa. 
 
Tugas: 
Student company sebegitu jauh tidak mejutaiki pinjaman bank, berarti Anda membiayai aktiva 
student company 100% dengan modal sendiri. Anda sekarang menilai apakah lebih 
menguntungkan bila sebagian dari modal sendiri diganti dengan pinjaman bank.   
 
Pada tahun 2007 – tahun kemarin – student company memperoleh laba bersih Rp. 13,5 juta. 
Neraca student company akhir 2007 adalah sebagai berikut: 
 
Neraca Student Company: ……………….(Nama). Tanggal: 31 Desember 

2007 
Aktiva Kewajiban dan modal sendiri 

Kas 3.000  Modal sendiri 68.000
Piutang dagang 12.500    
Persediaan 15.000  Kewajiban  0
Peralatan dan mesin 12.500    
Bangunan 10.000    
Tanah 15.000    

Jumlah aktiva (TA) 68.000 
Jumlah kewajiban dan modal 
sendiri 68.000 

 
 
1. Pertama hitung ROE dan ROA bila seluruh aktiva TA 100% dibiayai dengan modal 

sendiri. 
 

2. Kemudian hitung ROE dan ROA bila pinjaman bank Rp. 20 juta menggantikan Rp. 20 
juta modal sendiri. (Hal ini berarti sebagian dari aktiva sekarang juga dibiayai dengan 
pinjaman bank, dan sekarang Anda bisa menggunakan Rp. 20 juta dari yang ‘sebelumnya’ 
modal sendiri untuk keperluan lain).  
 

3. Nilai apakah mengganti sebagian dari modal sendiri dengan pinjaman bank itu 
menguntungkan – atau tidak.  
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Catatan dosen 
Kode 

EN-4.3-TN-5 
Unit pembelajaran 4.3 

Topik 5: Dampak penggantian kredit pemasok 
dengan pinjaman bank 

Minggu 11 

 
Tujuan: 

Mahasiswa mampu menghitung dan menilai EAT, ROE dan 
ROA dan dampak penggantian kredit pemasok dengan 
pinjaman bank pada rasio-rasio ini.  

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Kasus/tugas kelompok adalah yang kelima 
dalam rangkaian enam kasus dalam Unit 
Pembelajaran ini. 

(1) Seperti sebelumnya, Anda perlu 
menyiapkan diri sebaik-baiknya, dengan 
secara cermat membaca tugas dan 
lembar solusinya.  

(2) Di kelas, Anda membentuk beberapa 
kelompok mahasiswa (dengan 
komposisi berbeda), dan berikan tugas 
kepada masing-masing kelompok. 

(3) Semua kelompok mahasiswa 
mengerjakan tugas selama sekitar 60’; 
harus cukup waktu untuk perhitungan 
dan penilaian. 

(4) Wakil dari masing-masing kelompok 
melakukan presentasi hasil kerja 
kelompok dalam pleno kelas, lalu 
diadakan diskusi peninjauan.  

(5) Lembar jawaban hanya diberikan 
setelah diskusi peninjauan selesai. 

Hasil yang diharapkan dari pendampingan 
Anda (dosen): (i) Mahasiswa sekarang 
mampu dengan cepat menghitung dan 
menilai profitability ratio EAT, ROA dan 
ROE; (ii) Mereka selanjutnya memahami 
bahwa rasio-rasio keuangan – termasuk 
rasio-rasio ini – adalah subyek manajemen: 
Rasio-rasio keuangan bisa berubah dengan 
sejumlah keputusan manajemen, seperti 
mengganti kredit pemasok dengan 
pinjaman bank; (iii) Mahasiswa menyadari 
kenyataan bahwa masih banyak ‘UKM 
keluarga konvensional’ yang bekerja tanpa 
pinjaman bank, tetapi dengan ‘terlalu 
banyak’ kredit pemasok atau modal sendiri.  

120’ Tugas kelompok 
analisis 
kepekaan (3). 
Beberapa 
kelompok 
mahasiswa 
mengerjakan 
tugas, dan 
tinjauan atas 
hasil-hasil 
perhitungan. 

 

EN-4.3-AG5 
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Solusi untuk EN-4.3-AG5 
 

Realisasi tahun  2007 Target  Tahun 2008 Laporan laba rugi Rp.’000 % Rp.’000 % 
Pendapatan penjualan (tidak termasuk 
PPn) = SR 120.000 100 120.000 100 
Bahan baku dan bahan lain 50.000 41,7  47.000 39,2 
 70.000   73.000   
Jasa yang dibeli (listrik, air, gas)   6.500     6.500   
Nilai tambah (VA) 63.500 53  66.500 55,4 
Gaji, termasuk gaji pemilik yang 
diperhitungkan; dalam % dari VA 37.500  37.500   
  26.000   29.000   
Biaya transportasi 1.000     1.000   
 25.000   28.000   
Biaya penjualan dan administrasi (selain 
gaji) 2.000     2.000   
Pendapatan operasional sebelum 
penyusutan 23.000   26.000   
Biaya penyusutan aktiva tetap 5.000     5.000   
Pendapatan operasional 18.000 15% dari SR  21.000 17,5% dari SR 
Pendapatan non-operasional -        -   
EBIT 18.000   21.000 17,5% dari SR 
Bunga -     1.120   
EBT 18.000   19.880 16,6% dari SR 
Pajak perseroan 25% 4.500     4.970   
EAT (= Laba bersih) 13.500 11,25% dari 

SR  14.910 
12,43% dari 
SR 

 
Penilaian: 
Asumsi yang diproyeksikan adalah: (i) Biaya bahan turun dari 41,7% menjadi 39,2% dari 
penjualan, bila mengganti kredit pemasok dengan pinjaman bank; (ii) Akibatnya, Rp. 1.120 ribu 
harus dibayarkan untuk bunga pinjaman bank.  
Bila asumsi-asumsi ini berlaku pada tahun 2008, akibatnya nilai tambah (VA) meningkat 
sebesar 4,7% dan EAT meningkat 10,44%  (14.910 – 13.500) : 135 = 10,44%. % peningkatan 
EAT yang diproyeksikan adalah 10.44%, sementara hanya ada penurunan biaya bahan dan tidak 
ada peningkatan prnjualan yang diproyeksikan: EAT juga sangat peka (sensitif) terhadap 
penurunan biaya.    
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Kode 
EN-4.3-AG5 

Menilai kinerja perusahaan dengan rasio-rasio 
keuangan 

Topik 4.3.5 
Tugas kelompok 

5/6 

Analisis kepekaan – Kasus 3: Dampak 
penggantian kredit pemasok dengan pinjaman 

bank 

Minggu 11 

Tujuan: Mahasiswa mampu menghitung dan menilai dampak pada laba bersih, ROE 
dan ROA bila kredit pemasok diganti dengan pinjaman bank; yang berarti 
bahan baku kemudian dibeli secara tunai. 

 
Masih dengan pengelompokan masing-masing dengan 4 – 5 mahasiswa pada sesi 
sebelumnya. 
 
Tugas: 
Sebagai kelanjutan dari student company pada sesi sebelumnya (EN-4.3-AG4), di mana 
pendapatan dari penjualan Rp.120 juta pada tahun 2007, dengan biaya bahan baku dan bahan 
lain Rp. 50 juta.  
 
1. Proyeksikan untuk tahun 2008: Tidak ada perubahan dalam jumlah penjualan; atau 

penjualan masih Rp. 120 juta. 
 

2. Selama ini, semua bahan baku dibeli secara kredit, dengan jangka waktu kredit rata-
rata 2 bulan. Asumsikan sekarang bahwa sejumlah bahan baku yang sama bisa dibeli 
secara tunai Rp. 47 juta; atau turun Rp. 3 juta, dengan catatan Anda bisa memperoleh 
kas yang diperlukan dengan mengambil pinjaman bank.   
 

3. Selanjutnya asumsikan: (1) tidak ada pendapatan non-operasional, dan (2) hingga kini 
perusahaan Anda belum pernah meminjam dari bank yang membebankan sukubunga 
sekitar 14 % per tahun. 

 
Buat perhitungan yang diperlukan, untuk menilai apakah mengganti kredit pemasok 
dengan pinjaman bank mejutaiki dampak positif pada EAT, dan berapa peningkatan 
EAT-nya. Untuk itu, lengkapi kolom tahun pertama – 2008 pada tabel berikut ini.    
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Realisasi tahun 2007 Target  Tahun 2008 Laporan laba rugi Rp.’000 % Rp.’000 % 
Pendapatan penjualan (tidak termasuk PPn) 
= SR 120.000 100 120.000 100 
Bahan baku dan bahan lain 50.000 41,7  47.000 … 
 70.000   73.000   
Jasa yang dibeli (listrik, air, gas)   6.500     6.500   
Nilai tambah (VA) 63.500 53  66.500 … 
Gaji, termasuk gaji pemilik yang 
diperhitungkan; dalam % dari VA 37.500  37.500   
  26.000   29.000   
Biaya transportasi 1.000     1.000   
 25.000   28.000   
Biaya penjualan dan administrasi (selain 
gaji) 2.000     2.000   
Pendapatan operasional sebelum 
penyusutan 23.000     26.000   
Biaya penyusutan aktiva tetap 5.000       5.000   
Pendapatan operasional 18.000 15% dari SR     … … 
Pendapatan non-operasional -        -   
EBIT 18.000     … … 
Bunga -     1.120   
EBT 18.000      … … 
Pajak perseroan 25% 4.500     …   
EAT (= Laba bersih) 13.500 11,25% dari SR    … … 
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Catatan dosen 
Kode 

EN-4.3-TN-6 
Unit Pembelajaran 4.3 

Topik 6: Penilaian kinerja keuangan 
menyeluruh 

Minggu 12 

Tujuan: 

Mahasiswa (sebagai intrapreneur) melakukan penilaian 
kinerja keuangan menyeluruh pada sebuah UKM, menilai 
dengan rasio-rasio keuangan apakah permohonan 
pinjamannya kepada sebuah bank untuk membiayai mesin 
baru cukup layak.  

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Kasus/tugas kelompok adalah kasus keenam dari 
rangkaian enam kasus dalamUnit Pembelajaran 
4.3 ini. Kasus ini agak komprehensif, 
memerlukan pemahaman atas enam kelompok 
rasio; mulai dari profitability ratio sampai debt-
service capacity rasio.  

(1) Karena merupakan kasus komprehensif, 
Anda perlu menyediakan waktu untuk 
mempersiapkan diri sebaik-baiknya, termasuk 
membaca secara cermat lembar solusinya.  

(2) Di kelas, Anda meminta mahasiswa 
membentuk beberapa kelompok 
‘intrapreneur’, untuk mengerjakan tugas yang 
sama. Jumlah waktu yang dialokasikan untuk 
kerja kelompok adalah sekitar 160’.  

(3) Masing-masing kelompok mempresentasikan 
hasil kerjanya (perhitungan dan penilaian) 
dalam pertemuan ‘pleno’. Dalam pertemuan 
ini, seorang mahasiswa mempresentasikan 
perhitungan rasio dengan analisis trend, 
sedangkan mahasiswa kedua 
mempresentasikan penilaian menyeluruh 
mengenai permohonan pinjaman, untuk 
membiayai mesin baru.  

(4) Lembar solusinya baru diberikan menjelang 
akhir sesi peninjauan. 

Hasil yang diharapkan dari kegiatan 
pendampingan Anda (dosen): (i) Mahasiswa 
mampu menghitung enam kelompok rasio, dan 
memahami arti pentingnya untuk penilaian 
kinerja perusahaan; (ii) Mahasiswa memahami 
sekali lagi bahwa rasio-rasio keuangan perlu 
dikelola atau merupakan subyek manajemen; (iii) 
Mereka mampu menilai sendiri kelayakan 
permohonan pinjaman yang berhasil.     

  240’ Analisis dan 
penyelesaian 
studi kasus 
‘Penilaian 
kinerja 
keuangan, 
menggunakan 
enam kelompok 
ratios’, tinjauan 
pleno kelas atas 
hasil 
perhitungan dan 
penilaian 
kelompok.    

EN-4.3-
AG6 
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Solusi untuk EN-4.3-AG6 
 

PERHITUNGAN RASIO dan PERUBAHAN RATIO 
 

2006 
Enam Kelompok Rasio Formula % 2007 

Perkem-
bangan  (% 
perubahan) 

1. Profitability Ratio     

1.1 Biaya operasional dalam % dari penjualan 100
8300
985 x  11,8% 13,3 % + 12,7 %

1.2 Laba bersih dalam % dari penjualan 100
8300
675 x  8,1% 9,4 % + 16 %

1.3 Laba bersih dalam % dari modal sendiri 100
2595
675 x  26 % 33,8 % + 30 %

1.4 Laba dalam % dari jumlah aktiva, 2 opsi:    
EAT 100

3620
675 x  18,6% 24,5 % + 31,7 %

EBIT 100
3620
985 x  27,2% 34,6 % + 27,2 %

2. Activity Ratio   

2.1 Total Assets Turnover 3620
8300  2,3 kali 2,6 kali + 13 %

2.2 Fixed Assets Turnover 2320
8300  3,6 kali 4 kali + 11,1 %

2.3 Modal kerja bersih as % dari penjualan 100
8300

4251300 x−  10,5% 8,3 % - 20,9 %
Activity ratio lain yang kadang-kadang juga 
relevan untuk analisis kinerja:     

2.4 Nilai tambah per karyawan     
2.5 Break-even sales dalam % dari penjualan     
2.6 Average collection period untuk piutang 

dagang 8300
365500 daysx  22 hari 18,7 hari - 15 %

2.7 Average payment period untuk kredit 
pemasok 3320

365190 daysx  20,8 
hari 16,9 hari - 18,75 %

3. Liquidity Ratio     

3.1 Aktiva lancar ÷ Kewajiban lancar 425
1300  3,05 

kali 2,5 kali - 16,6 %

3.2 Kas dan kas pada bank ÷ Kewajiban 
lancar 425

200  0,47 
kali 0,34 kali - 27,6 %

4. Asset Structure Ratio     

4.1 Aktiva lancar dalam %  dari jumlah aktiva 100
3620
1300 x  35,9% 36,1 % - 

4.2 Aktiva tetap dalam % dari jumlah aktiva 100
3620
2320 x  64,1% 63,9 % - 

Note: 4.1 + 4.2 = 100%     
5. Funding Structure (Solvability) Ratios     

5.1 Jumlah kewajiban dalam % dari Jumlah 
kewajiban + Modal sendiri 

100
3620
1025 x  28% 27,4 % - 

5.2 Modal sendiri dalam %  dari Jumlah 
kewajiban + Modal sendiri 

100
3620
2595 x  71,7% 72,6 % - 

Note: 5.1 + 5.2 = 100%     
6. Loan Service Ratio (Rasio kemampuan 

mengembalikan pinjaman) 
    

6.1 Laba Operational ÷ Biaya bunga 85
985  11,9 

kali 18,4 kali + 55 %

6.2 Aliran kas: Laba ditahan + Penyusutan 475 + 183 658 
juta 923 juta + 40 %

6.3 Aliran kas dalam % dari saldo pinjaman 
bank  

100
600
658 x  109,6% 184,6 % + 68,4 %
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PENILAIAN RATIO UNTUK KELAYAKAN PERMOHONAN PINJAMAN 

 
Indikator kinerja Penilaian kondisi akhir 2006 dan perkembangan dari 2006 

sampai akhir 2007 

Pertumbuhan penjualan Pertumbuhan 20% Pertumbuhan yang cukup kuat 

EAT dalam % dari 
penjualan 

Meningkat dari 8,1% 
sampai 9,4%; 
perubahan + 16 %  

Laba bersih dalam % dari penjualan 
di bawah 10% sepintas lalu kurang 
mengesankan, dan sering 
menunjukkan persaingan yang kuat. 
Namun demikian, tampaknya 
merupakan kebijakan bisnis yang 
spesifik bila nasabah sangat peka 
(sensitif) terhadap tingkat harga 
(lihat juga baris terakhir). 

Total Asset Turnover Meningkat 13 %.  Aktiva dipakai secara lebih intensif 
tahun 2006-2007, pertanda 
manajemen keuangan yang 
waspada.  

Modal kerja bersih 
dalam % dari penjualan 

Menunjukkan sedikit 
penurunan. 

Hal ini menunjukkan juga bahwa 
aktiva lancar dan kewajiban lancar 
telah dimanfaatkan lebih intensif. 

Modal sendiri dalam % 
dari jumlah modal  

Sedikit perubahan, 
tetap sekitar 70%. Jadi, 
70% dari jumlah aktiva 
dibiayai dengan modal 
sendiri.  

Struktur yang kuat; bahkan bank 
mungkin melihatnya ’terlalu kuat’. 
Pemilik menarik Rp. 480 juta 
sebagai dividen. Ini tidak masalah 
tapi mengurangi modal sendiri yang 
seharusnya dipakai untuk membiayai 
investasi barunya. 

Loan Service Capacity  Pinjaman bank Rp. 500 
juta pada akhir 2007 
bisa dikembalikan 
sekaligus, melihat aliran 
kasnya Rp. 923 juta 
pada akhir 2007.  

Bila menerima permohonan untuk 
pinjaman tambahan, bank akan 
melihatnya sebagai trend positif dan 
sebagai kekuatan UKM. 

Indikator lain seperti 
laba bersih dalam % 
dari jumlah aktiva bisa 
dipertimbangkan.  

 Perusahaan ini berfokus pada 
perputaran aktiva, dengan 
memperoleh (atau menerima) profit 
margin di bawah 10 %.   

 
Penilaian Menyeluruh: 

UKM di mana saya bekerja sebagai intrapreneur memiliki kinerja yang cukup 
memuaskan: Beberapa ratio dari enam kelompok rasio itu menunjukkan posisi yang 
baik dan trend yang positif. Bank seharusnya mau membiayai investasi barunya; 
meskipun bank mungkin melihat penarikan dividen sebesar Rp. 480 juta itu terlalu 
tinggi; tidak diulang pada tahun 2008, setelah investasi barunya dibiayai dengan 
pinjaman bank.      
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Kode 
EN-4.3-AG6 

Menilai kinerja perusahaan dengan rasio-rasio 
keuangan 

Topik 4.3.6 
Tugas kelompok 

6/6 

Penilaian kinerja keuangan 
menyeluruh 

Minggu 12 

Tujuan: Mahasiswa mampu melakukan penilaian kinerja keuangan menyeluruh, 
menggunakan enam kelompok rasio. 

 
Bagi kelas menjadi beberapa kelompok masing-masing dengan 4 – 5 mahasiswa. 
 
Tugas: 
Asumsikan Anda adalah lulusan politeknik, dan Anda menjadi intrapreneur yang bekerja pada 
sebuah UKM. Anda diminta menilai kinerja keuangan perusahaan Anda untuk periode 2006 – 
2007, karena para pemilik UKM Anda sedang mempertimbangkan untuk membeli mesin baru 
dan mereka perlu mengajukan permohonan pinjaman bank baru. Anda mendasarkan penilaian 
Anda atas neraca dan laporan laba rugi berikut ini: 
 
Neraca dan laporan laba rugi UKM  
 

Neraca; akhir 2006 dan akhir 2007 (Rp. Juta) 
 

Aktiva 2006 2007 
Kewajiban dan modal 

sendiri 2006 2007

Jumlah aktiva lancar  1.300 1.380 Jumlah kewajiban lancar 425 550 

Kas 200 190 
Pajak perseroan yang belum 
dibayar 225 314 

Kas pada bank -  -  Utang dagang 190 180 

Piutang dagang 500 510 
Gaji pemilik yang belum 
diambil 10 10 

Persediaan: bahan baku 200 240 Dividen yang belum diambil  -  46 

Persediaan: barang jadi 400 440    

Jumlah aktiva tetap 2.320 2.450 Kewajiban jangka-panjang 3.195 3.280 

Peralatan dan mesin 620 650 Pinjaman investasi bank 600 500 

Bangunan 600 1.100 Modal sendiri   

Bangunan dalam proyek 400 -  Modal ditempatkan 1.400 1.400 

Tanah 700 700 Laba ditahan 1.195 1.380 

Jumlah aktiva 3.620 3.830 
Jumlah kewajiban dan 
modal sendiri 3.620 3.830 

 
 
 
 
 
 



 

84 

 

Laporan laba rugi; untuk tahun-tahun 2006 dan 2007 (Rp. Juta) 
 

Spesifikasi Tahun 2006 Tahun 2007

Pendapatan penjualan (tidak termasuk PPn) = P 8.300  9.960 

Harga pokok penjualan1) 6.640  7.770 

Laba kotor 1.660  2.190 

Biaya overhead, biaya penjualan dan administrasi (selain gaji) 675  864 

EBIT = Laba sebelum bunga dan pajak   985  1.326 

Biaya bunga  85  72 

EBT = Laba sebelum pajak 900  1.254 

Pajak perseroan 25 % 225  314 

EAT = Laba setelah pajak 675  940 

Pembayaran dividen kepada pemilik 200  280 

RE = Laba ditahan 475  660 
 
1) Harga pokok penjualan terdiri dari (1) bahan baku 50% dari penjualan (P); (2) penyusutan 

2,75 % tahun 2003 dan 3,4 % tahun 2004; dan (3) biaya karyawan langsung. 
2) EBIT juga disebut “Biaya operasional bersih”. 
 
Untuk penilaian kinerja keuangan menyeluruh: 
  

(i) Anda pertama kali menghitung beberapa rasio keuangan, menggunakan data 
pada neraca dan laporan laba rugi; 

  
(ii) Selanjutnya, Anda menganalisis perkembangan kinerja UKM selama tahun 2007, 

dengan analisis trend melalui pembandingan rasio keuangan akhir 2006 dan 
akhir 2007.  
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KERTAS KERJA: 
PERHITUNGAN RASIO DAN PERHITUNGAN PERUBAHAN RASIO  

Kertas kerja ini – hanya rasio-rasio untuk akhir tahun 2006 yang dihitung – perlu 
dikembangkan dengan melengkapi kolom tahun 2007 dan kolom % perubahan. 

 

2006 
Enam Kelompok Rasio Formula % 2007 

Perkem-
bangan  (% 
perubahan) 

1. Profitability Ratio     
1.5 Biaya operasional dalam % dari penjualan 100

8300
985 x  11,8% …... % + …... %

1.6 Laba bersih dalam % dari penjualan 100
8300
675 x  8,1% …... % + …... %

1.7 Laba bersih dalam % dari modal sendiri 100
2595
675 x  26 % …... % + …... %

1.8 Laba dalam % dari jumlah aktiva, 2 opsi:    
EAT 100

3620
675 x  18,6% …... % + …... %

EBIT 100
3620
985 x  27,2% …... % + …... %

2. Activity Ratio   

2.1 Total Assets Turnover 3620
8300  2,3 kali .... kali + …... %

2.2 Fixed Assets Turnover 2320
8300  3,6 kali .... kali + …... %

2.3 Modal kerja bersih as % dari penjualan 100
8300

4251300 x−  10,5% …... % + …... %
Activity ratio lain yang kadang-kadang juga 
relevan untuk analisis kinerja:     

2.4 Nilai tambah per karyawan     
2.5 Break-even sales dalam % dari penjualan     
2.6 Average collection period untuk piutang 

dagang 8300
365500 daysx  22 hari …. hari - …... %

2.7 Average payment period untuk kredit 
pemasok 3320

365190 daysx  20,8 
hari …. hari - …... %

3. Liquidity Ratio     
3.1 Aktiva lancar ÷ Kewajiban lancar 425

1300  3,05 kali .... kali - …... %
3.2 Kas dan kas pada bank ÷ Kewajiban 

lancar 425
200  0,47 kali .... kali - …... %

4. Asset Structure Ratio     

4.1 Aktiva lancar dalam %  dari jumlah aktiva 100
3620
1300 x  35,9% …... % - 

4.2 Aktiva tetap dalam % dari jumlah aktiva 100
3620
2320 x  64,1% …... % - 

Note: 4.1 + 4.2 = 100%     
5. Funding Structure (Solvability) Ratios     

5.1 Jumlah kewajiban dalam % dari Jumlah 
kewajiban + Modal sendiri 

100
3620
1025 x  28% …... % - 

5.2 Modal sendiri dalam %  dari Jumlah 
kewajiban + Modal sendiri 

100
3620
2595 x  71,7% …... % - 

Note: 5.1 + 5.2 = 100%     
6. Loan Service Ratio (Rasio kemampuan 

mengembalikan pinjaman) 
    

6.1 Laba operational ÷ Biaya bunga 85
985  11,9 kali .... kali + …... %

6.2 Aliran kas: Laba ditahan + Penyusutan 475 + 183 658 juta … juta + …... %
6.3 Aliran kas dalam % dari saldo pinjaman 

bank  
100

600
658 x  109,6% …... % + …... %
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Unit Pembelajaran  
LU 4.4 

 

Manajemen rantai pasok 
dan topik-topik 

manajemen lainnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daftar Bahan Ajar 
 

 
 

EN-4.4-LP Rencana pelajaran halaman 87 
EN-4.4-TN1 Catatan dosen 1/5 halaman 88 – 92  
EN-4.4-TR1 Transparan 1/5 halaman 93 
EN-4.4-TN2 Catatan dosen 2/5 halaman  94 – 95  
EN-4.4-TR2 Transparan 2/5 halaman 96 
EN-4.4-TN3 Catatan dosen 3/5 halaman 97 
 Distribution Game manual halaman 98 – 109   
EN-4.4-TN4 Catatan dosen 4/5 halaman 110 – 111 
EN-4.4-TR3 Transparan 3/5 halaman 112 
EN-4.4-TR4 Transparan 4/5 halaman 113 
EN-4.4-HO1 Handout 1/6 halaman 114 – 115 
EN-4.4-HO2 Handout 2/6 halaman 117 – 118 
EN-4.4-TN5 Catatan dosen 5/5 halaman 119 – 123 
EN-4.4-HO3 Handout 3/6 halaman 124  
EN-4.4-HO4 Handout 4/6 halaman 125 
EN-4.4-HO5 Handout 5/6 halaman 126 
EN-4.4-HO6 Handout 6/6 halaman 127 
EN-4.4-TR5 Transparan 5/5 halaman 128 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

87 

 

Rencana Pelajaran 
Durasi 
12 jam 

Kode 
EN-4.4-LP 

Unit Pembelajaran 
Manajemen rantai pasok dan topik-topik manajemen 

lainnya Minggu 1-3 
Kompetensi 

Utama 
Mampu memahami dasar-dasar manajemen rantai pasok 

Tujuan Unit 
Pembelajaran 

Mahasiswa mampu: (i) mengidentifikasi elemen-elemen pokok rantai 
pasok (ii) menerapkan konsep pemetaan rantai pasok (iii) 
mengidentifikasi risiko-risiko manajemen rantai pasok (iv) menyadari 
arti penting pengendalian persediaan (v) menganalisis dampak 
praktek-praktek bisnis tidak etis dan korupsi. 
T.4.4.1 Komponen dan manajemen rantai pasok 

T.4.4.2 Pemetaan rantai pasok 

T.4.4.3 Risiko rantai pasok 

T.4.4.4 Pengendalian persediaan 

Topik 

T.4.4.5 Korupsi dan praktek bisnis tidak etis 
Kegiatan Uraian Kegiatan Secara 

Urut 
Metode Bahan Waktu 

(jam) 
Minggu 13       Di kelas 

a4.4.1 
Komponen dan 
manajemen rantai pasok 

 EN-4.4-TN1 2 jam 00’

a4.4.2 Risiko rantai pasok  EN-4.4-TN2 2 jam 00’

Minggu 14 Di kelas 
a4.4.4 Distribution Game  EN-4-4-TN3 4 jam 00’

Minggu 15 Di kelas 
a.4.4.5 Pengendalian persediaan  EN-4.4-TN4 2 jam 00’

a.4.4.6 Latihan Pragma  EN-4.4-TN5 2 jam 00’

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

EN-4.4-TN1 
Unit Pembelajaran 4.4 

Manajemen rantai pasok dan topik-topik 
manajemen lainnya 

Minggu 13 

Tujuan: - Memperkenalkan konsep rantai pasok 
- Memetakan rantai pasok dengan mengidentifikasi komponen-

komponen utamanya 
 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Ulas secara singkat Unit Pembelajaran 4.3 dan 
perkenalkan topik-topik Unit Pembelajaran 4.4. 

5’ Kuliah  

Perkenalkan konsep rantai pasok dengan memilih suatu 
obyek dalam ruangan (yaitu gunting, kursi). Tanya 
mahasiswa siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam 
produk ini sebelum masuk ke dalam kelas. Tulis semua 
jawaban yang relevan pada flipchart. 
Terus bertanya kepada mahasiswa sampai tertera pada 
flipchart semua pelaku yang terlibat dalam rantai pasok 
yaitu: 

- Pabrik 
- Distributor 
- Pengecer 
- Pelanggan 

Katakan bahwa rantai pasok tidak selalu merupakan 
suatu struktur yang sederhana yang hanya terdiri dari 
satu pabrik, satu distributor, satu pengecer.  Strategi 
rantai pasok bervariasi, karena perusahaan misalnya 
bisa memilih bekerja dengan pemasok, sedikit pemasok 
atau dengan mengitegrasikan bagian-bagian dari rantai 
pasok misalnya membeli pabrik sendiri.  Adakan curah 
pendapat mengenai berbagai kelebihan atau 
kekurangan strategi rantai pasok, dengan bimbingan 
informasi dari Konsep & Teori berikut ini.  

20’ Diskusi 
terbuka, 
curah 
pendapat 

Flipchart 

Tanya mahasiswa apa yang terjadi pada masing-masing 
tahap jika Anda bergerak sepanjang rantai pasok. 
Misalnya: 
Proses-proses apa saja yang terjadi antara pemasok 
bahan baku dan pabrik (yaitu proses pemesanan, 
distribusi) ? Kegiatan yang terjadi setelah pabrik 
menerima bahan baku (yaitu produksi)?   
Coba arahkan diskusi sedemikian rupa sehingga bisa 
diidentifikasi komponen-komponen kunci rantai pasok: 
• Aktor: pabrik, pedagang besar, pengecer, dsbnya… 
• Jenis kegiatan: pembelian, manufaktur, dsbnya.. 
• Aliran-aliran:  

- Bahan: produk 
- Informasi: informasi pesanan 
- Keuangan: pembayaran 

25’ Diskusi 
terbuka, 
curah 
pendapat 

Flipchart 
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Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Bagi kelas menjadi beberapa kelompok dengan 3-4 
mahasiswa. 
Masing-masing kelompok perlu memilih satu produk 
sehari-hari dan untuk produk itu mereka akan 
melakukan presentasi visual mengenai rantai pasoknya 
(atau peta rantai pasoknya). 
Beri masing-masing kelompok selembar flipchart dan 
tiga spidol berwarna. 
Mahasiswa harus mengidentifikasi dan menggambar 
grafik rantai pasok dengan komponen-komponen 
utamanya, menggunakan warna yang berbeda untuk 
ketiga komponen berikut ini:  

1- Para aktor rantai pasok (yaitu pelanggan, pabrik, 
pengecer, dsbnya…)   

2- Kegiatan-kegiatan pada bagian-bagian tertentu 
rantai pasok (produksi, distribusi, penyimpanan, 
dsbnya…) 

3- Aliran: bahan, informasi (keuangan) 
Beri semua kelompok waktu secukupnya untuk 
menyelesaikan tugas dan beritahu mereka bahwa 
mereka harus mempresentasikan secara singkat peta 
rantai pasok mereka di depan kelas. 

40’ Latihan 
kelompok 

Flipchart  

Masing-masing kelompok harus secara singkat 
mempresentasikan peta rantai pasok untuk produk 
mereka, meliputi semua komponen utamanya. 
Jika mungkin tempelkan semua flipchart pada dinding 
kelas, sehingga dosen bisa mengacu pada contoh-
contoh itu hingga akhir sesi. 
Simpulkan presentasi dengan merangkum semua 
elemen utama rantai pasok dengan menayangkan EN-
4.4-TR1. 

30’ Presentas
i 
kelompok 

EN-4.4-
TR1 

Jumlah waktu 2 jam 00’   
 
 
Konsep & Teori 2 

 
Strategi rantai pasok adalah managemen bahan, informasi, dan keuangan dalam suatu proses 
aliran bahan dari pemasok ke pabrik, lalu ke pedagang besa, kemudian ke pengecer dan 
akhirnya ke konsumen. Strategi rantai pasok mencakup kordinasi dan integrasi semua aliran itu 
bak di dalam dan antar perusahaan. Tujuan sistem strategi rantai pasok adalah meningkatkan 
penjualan barang dan jasa kepada pelanggan akhir dengan mengurangi persediaan dan biaya 
operasional.  
 
Aktor-aktor rantai pasok 
 
Rantai pasok terdiri atas semua perusahaan yang terlibat dalam perancangan, produksi, dan 
penyerahan suatu produk ke pasar. 
 
                                                 
2 Essentials of Supply Chain Strategies.  Michael Hugos 
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Pabrik 
Pabrik atau produsen adalah organisasi yang membuat produk, baik bahan baku atau barang 
jadi. Contoh produsen bahan baku adalah perusahaan pertambangan mineral, pemboran 
minyak dan gas, penebangan kayu, pertanian, peternakan hewan, atau penangkapan ikan laut. 
Produsn barang jadi menggunakan bahan baku dan barang yang dirakit produsen lain untuk 
menciptakan produk.  
 
Distributor 
Distributor, juga disebut pedagang besar, adalah perusahaan yang mengambil barang dari 
pabrik, biasanya dalam jumlah besar, dan menjualnya kepada pengecer dalam jumlah yang 
lebih kecil. Fungsi penting pedagang besar berkaitan dengan penyimpanan, distribusi barang, 
promosi produk dan kegiatan penjualan. 
 
Pengecer 
Pengecer menyimpan persediaan dan menjual dalam jumlah-jumlah kecil kepada pelanggan 
akhir. Pengecer bisa melacak secara cermat preferensi dan permintaan pelanggan. Dia 
mengiklankan kepada pelanggannya dan sering menggunakan kombinasi harga, seleksi 
produk, pelayanan, dan kenyamanan dengan maksud menarik pelanggan.  
 
Pelanggan 
Pelanggan adalah organisasi yang membeli dan menggunkana produk. Organisasi pelanggan 
mungkin membeli produk untuk dipadukan dengan produk lain yang kemudian mereka jual 
kepada pelanggan lain, atau pelanggan mungkin adalah pemakai akhir produk yang membeli 
produk untuk mengkonsumsinya. 
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Aliran-aliran dalam rantai pasok 
 
Aliran dalam rantai pasok bisa dibagi ke dalam tiga aliran utama:  
 

• Aliran produk  
• Aliran informasi  
• Aliran uanga 

 
Aliran produk mencakup gerakan barang dari pemasok kepada pelanggan, di samping 
pengembalian pelanggan returns atau kebutuhan jasa. Aliran informasi mencakup pengiriman 
pesanan dan pemutakhiran status penyerahan. Aliran keuangan mencakup persyaratan kredit, 
jadual pembayaran.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Pabrik 

Distributor 

Pengecer 

Pelanggan 

Informasi (infor-
masi pesanan, 
spesifikasi produk 

Pengembalian 
produk dari 
pelanggan 

Aliran bahan dan informasi Pelaku Kegiatan 

Pemrosesan pesanan, 
produksi, pengembangan 
produk baru, pengemasan 

Pemrosesan pesanan, 
menyimpan persediaan, 
penualan dan promosi, 
pengemasan, distribusi 

Pengendalian persediaan, 
pemasaran, pelayanan 

pelanggan 

Aliran keuangan 

Produk 

Rp. 
(pembayaran, 
persyaratan 
kredit) 

Rp. 
(pembayaran, 
persyaratan 
kredit)

Rp. 
(pembayaran, 
persyaratan 
kredit) 
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Strategi rantai pasok3 
 
Perusahaan perlu menentukan strategi rantai pasok untuk produk yang perlu dibelinya.  
 
Mereka bisa memilih untuk bernegosiasi dengan banyak pemasok, mengembangkan hubungan 
jangka panjang dengan beberapa pemasok atau memilih strategi integrasi vertikal. 
 
Banyak pemasok 

- Perusahaan bernegosiasi dengan banyak pemasok (atau mengeluarkan “permintaan 
penawaran”). 

- Pemasok bersaing satu sama lain.  
- Pembelian biasanya berdasarkan pada harga (penawar terendah menerima pesanan). 
- Pemasok bertanggungjawab atas teknologi, keahlian, prakiraan, biaya, mutu, dan 

penyerahan. 
 
Beberapa Pemasok 

- Perusahaan membangun hubungan jangka panjang dengan beberapa (sejumlah kecil) 
pemasok. 

- Berdasarkan kepercayaan dan komitmen antara perusahaan dengan pemasok.  
- Kerjasama yang lebih erat antara perusahaan dengan pemasok meningkatkan efisiensi 

(pemasok mungkin lebih cenderung memberikan keahlian teknologi dan berpartisipasi 
dalam sistem pengendalian persediaan).   

- Biaya penggantian pemasok akan tinggi.  
 
Integrasi vertikal 

- Perusahaan mengembangkan kemampuan memproduksi sendiri barang/jasa yang 
sebelumnya dibeli dari perusahaan lain, atau membeli perusahaan pemasok atau 
distributor. 

- Integrasi bisa ke depan, ke arah pelanggan, atau ke belakang, ke arah pemasok. 
- Bisa menekan biaya, memperbaiki mutu, fleksibilitas produk dan pengendalian 

persediaan tapi membutuhkan modal, keterampilan manajemen, dan permintaan pasar. 
- Berisiko dalam industri dengan perubahan teknologi yang cepat (Perusahaan perlu 

mengikuti perkembangan teknologi dan menyesuaikan investasinya)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Heizer, J dan Render, B. Principles of Operations Management.  Third edition. Prentice Hall.  
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Kode 
EN-4.4-TR1 Manajemen rantai pasok 

Topik 4.4.1/4.4.2 
Transparan 1/5 

Komponen-komponen utama rantai 
pasok 

Minggu 13 

 

 

 

 

 

 

Rantai pasok (supply chain) adalah sistem organisasi yang terlibat dalam 
berbagai proses dan kegiatan dalam perubahan dan perindahan barang 
dan jasa dari pemasok bahan baku sampai pelanggan akhir. 

Rantai pasok meliputi komponen-komponen:  

1. Perusahaan atau aktor: yaitu pemasok, pabrik dan distributor 

2. Proses dan kegiatan: yaitu pengadaan, produksi, pengemasan dan 
penyimpanan.  

3. Aliran: 

a. Informasi: informasi pesanan dan penyerahan  

b. Bahan/produk:  aliran barang dari pemasok kepada pelanggan 

c. Keuangan: pembayaran, persyaratan kredit  

Managemen rantai pasok adalah manajemen semua operasi rantai 
pasok seefisien mungkin, atau dengan kata lain: 

MEMPEROLEH BARANG YANG BENAR,  

DI TEMPAT YANG BENAR,  

PADA WAKTU YANG TEPAT,  

DENGAN HARGA YANG BENAR  

 
 

Pemasok Pabrik Distributo Pengecer 
Pelanggan 

akhir 

Hulu Hilir 

Aliran bahan

Aliran informasi
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Catatan Pengajaran Dosen 
Kode 

EN-4.4-TN2 
Unit Pembelajaran 4.4 

Manajemen rantai pasok dan topik-topik 
manajemen lainnya 

Minggu 13 

Tujuan: • Mengidentifikasi masalah-masalah kunci manajemen rantai pasok 
• Mengenal nilai risiko rantai pasok dan pengendalian persediaan 

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Setelah mengidentifikasi komponen-komponen inti rantai 
pasok, tantangannya adalah mengelola semua kegiatan 
ini. 
Tujuan manajemen rantai pasok adalah: 
1. MEMPEROLEH BARANG YANG BENAR 
2. DI TEMPAT YANG BENAR 
3. PADA WAKTU YANG TEPAT 
4. DENGAN HARGA YANG BENAR (Laba) 
Bagikan kartu meta plan kepada mahasiswa dan minta 
mereka menuliskan: 
- Risiko yang Anda hadapi sebagai manajer rantai pasok 

yang menghambat Anda mencapai sasaran-sasaran di 
atas. Misalnya apa kemungkinan penyebab pasar 
swalayan setempat tidak menjual produk yang ingin 
Anda beli?   

- Tentukan di mana risiko ini terjadi pada rantai pasok.  
Contoh risiko rantai pasok adalah: 
- Risiko lingkungan (bencana alam, terorisme, 

ketidakstabilan politik) 
- Mutu (pasok bahan baku mutunya rendah sehingga 

produk yang diserahkan kepada pelanggan juga 
bermutu rendah)  

- Risiko yang berkaitan dengan pemasok (kebangkrutan, 
keterlambatan penyerahan) 

- Permintaan pelanggan yang berfluktuasi (persediaan 
menumpuk, persediaan kosong)   

- Risiko transportasi (penundaan karena prosedur 
pabean, kondisi jalan) 

- Risiko sumberdaya manusia (staf meninggalkan 
pekerjaan mereka, restrukturisasi) 

- Risiko informasi (kerusakan sistem computer) 

40’ Latihan Flipchart, 
kartu meta 
plan 

Minta mahasiswa menempatkan kartu meta plan mereka 
menurut risiko yang diidentifikasi pada flipchart. Minta 
mereka menjelaskan mengapa dan bagaimana risiko yang 
diidentifikasi memiliki akibat pada rantai pasok.  

30’ Presentasi Flipchart, 
kartu meta 
plan 
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Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 

Ikhtisarkan risiko-risiko yang disebutkan. 
Tanya mahasiswa apakah untuk meminimumkan risiko 
untuk TIDAK memperoleh barang yang benar, di tempat 
yang benar, pada saat yang tepat, dan dengan harga 
yang benar, Anda harus memiliki persediaan dalam 
jumlah besar?  
Dengan memiliki banyak persediaan Anda dapat 
meminimumkan risiko kehabisan persediaan, risiko tidak 
bisa memenuhi permintaan pelanggan yang tiba-tiba 
meningkat, risiko tidak menerima produk karena 
keterlambatan penyerahan dari pemasok Anda, dsbnya… 
Namun demikian, persediaan menyangkut biaya.  
Adakan curah pendapat mengenai biaya-biaya yang 
timbul dengan menyimpan persediaan dan tuliskan 
jawabannya pada flipchart. 
Simpulkan curah pendapat itu dengan menayangkan EN-
4.4-TR2 mengenai komponen-komponen utama biaya 
menyimpan persediaan. 
Tekankan arti penting pengendalian persediaan yang baik 
untuk meminimumkan biaya. 

45’ Kuliah, 
curah 
pendapat 

EN-4.4-
TR2 

Simpulkan sesi ini dengan mengulas apa yang telah 
dipelajari mahasiswa hari ini mengenai komponen-
komponen utama rantai pasok dan arti penting 
manajemen rantai pasok. 

5’ Kuliah  

Jumlah waktu 2 jam 00’   
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Kode 
EN-4.4-TR2 Manajemen rantai pasok 

Topik 4.4.3 
Transparan 2/5 Biaya persediaan 

Minggu 13 

 
Meskipun penting artinya menyimpan persediaan untuk 
memenuhi permintaan pelanggan, Anda harus menjaga jumlah 
persediaan sekecil mungkin, karena menyimpan persediaan 
menimbulkan biaya-biaya: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biaya modal: Biaya dana yang dipakai untuk investasi pada 
persediaan. Dana ini terikat pada persediaan sehingga tidak bisa 
dipakai untuk keperluan lain, misalnya untuk membeli barang lain 
yang diinginkan pelanggan atau menabungnya di bank dan 
memperoleh bunga. 
 
Biaya risiko: mencakup keusangan (ketinggalan zaman/tidak 
lagi merupakan persediaan yang berguna), kerusakan, 
pencurian.  
 
Biaya ruang penyimpanan: gudang atau ruang pabrik, 
karyawan, dan peralatan gudang. 
 
Biaya jasa persediaan: biaya asuransi dan pajak. 
 

 
 
 
 
 
 

Biaya 
penyim-
panan 

Biaya 
modal 

Biaya ruang 
penyimpanan 

Biaya jasa 
persediaan 

Biaya 
risiko 
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Catatan Pengajaran Dosen 
Kode 

EN-4.4-TN3 
Unit Pembelajaran 4.4 

Manajemen rantai pasok dan topik-topik manajemen lainnya Minggu 14 

Tujuan: - Simulasi sistem distribusi 
- Menunjukkan elemen-elemen kunci dinamika rantai pasok 

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Persiapan Distribution Game. Sediakan waktu yang cukup 
untuk mempersiapkan permainan, pastikan bahwa semua 
perlengkapan yang dibutuhkan sesuai petunjuk Distribution 
game sudah tersedia. 

   

Distribution Game. Jelaskan bahwa mahasiswa akan 
memainkan Distribution Game. Masing-masing kelompok 
mewakili suatu rantai pasok dengan masing-masing pemain 
(atau pasangan pemain) menempati posisi yang berbeda. 
Tujuannya adalah menjaga agar biaya sistem distribusi 
serendah mungkin. 
Jelaskan susunan papan permainan dan aturan permainan 
sesuai petunjuk permainan.  
Tanya mahasiswa apakah hal-hal yang perlu ditanyakan. 
Bentuk kelompok-kelompok untuk permainan. 

20’ Kuliah Distribution 
Game 

Lakukan permainan. Ikuti buku petunjuk menjalankan 
permainan. Anda (dosen) harus memantau kelompok-
kelompok, untuk memastikan bahwa mereka mematuhi 
aturan permainan.  
Pada akhir permainan beri mahasiswa waktu untuk mengisi 
formulir-formulir dalam buku petunjuk, meliputi: 
• formulir TOTAL GAME COST, 
• formulir INVENTORY OR BACKLOG (BY WEEK), dan 
• formulir ESTIMATED RETAIL CUSTOMER ORDERS 
(BY WEEK). 

2 jam 00’ Perma-
inan 

Distribution 
Game 

Laporan. Kumpulkan semua formulir dari mahasiswa. 
Tanyakan hal-hal umum mengenai permainan, misalnya: 
− Bagaimana perasaan Anda ketika memainkan 

Distribution game? 
− Bagaimana perasaan Anda sekarang? 
− Situasi-situasi mana yang paling sulit? 
− Apakah Anda marah kepada orang lain selama 

permainan? Mengapa? 
− Apa yang Anda lihat sulit selama permainan? 
− Bagimana reaksi Anda kepada situasi sulit ini? 
Tempelkan formulir-formulir itu sehingga terlihat oleh 
mahasiswa dan lanjutkan diskusi mengenai permainan 
seperti diuraikan dalam buku petunjuk permainan.  

1 jam 30’ Diskusi 
terbuka 

Flipchart 

Rangkum diskusi dan buat pandangan umum mengenai 
pelajaran-pelajaran yang diperoleh dari permainan. 

10’ Kuliah Flipchart 

Jumlah waktu 4 jam 00’   
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Distribution Game 
Petunjuk Dosen 
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PERSIAPAN 

Perlengkapan 
Masing-masing pemainan membutuhkan perlengkapan berikut ini untuk satu tim:  
1. Satu meja, sekurang-kurangnya berukuran 2 meter kali 1 meter.  
2. Satu kursi untuk masing-masing pemain.  
3. Satu papan permainan (game board). 
4. Masking tape (seperti yang dipakai dalam pengecatan mobil). 
5. Kurang lebih 600 barang kecil (yaitu uang logam atau clip) sebagai persediaan. 

Satu barang mewakili satu produk.  
6. Kurang lebih 100 barang yang agak besar sebagai persediaan, satu barang 

mewakili sepuluh produk. 
7. Kurang lebih 200 kertas kecil untuk pemesanan. 
8. Empat pinsil, satu untuk masing-masing posisi. 
9. Lima puluh file card kecil, ditulisi dengan pesanan pelanggan pada satu sisi (order 

card deck). 4 kartu yang pertama ditandai angka 4, dan kartu-kartu berikutnya 
ditandai angka 8. 

10. Empat spidol untuk menggambar grafik.  
11. Empat formulir GAME RECORD (BY WEEK).  
12. Empat fomulir gambar INVENTORY OR BACKLOG (BY WEEK).  
13. Tiga formulir grafik ESTIMATED RETAIL CUSTOMER ORDERS (BY WEEK).  
14. Satu formulir TOTAL GAME COST.  

Denah Game Board 
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Buat papan permainan sendiri sepeti gambar di atas menggunakan spidol atau kertas 
berwarna. Papan permainan harus cukup besar untuk dipasang pada satu meja 
dengan 2 orang duduk pada setiap sisinya (pengecer/pedagang 
besar/distributor/pabrik), sehingga bisa menampung 8 pelain per meja. Bisa dipakai 
dua flipchart yang disambung sebagai landasan game board.  
Diperlukan satu game board per kelompok; setiap kelompok bisa beranggotakan 4 
sampai 8 pemain.  

Mengatur Game Board  
1. Tempelkan game board (1 per tim) pada meja menggunakan masking tape.  
2. Letakkan persediaan barang:  

• 4 barang kecil (uang logam, clip, dsbnya..) pada masing-masing dari delapan 
kotak kecil  bertanda Shipping Delay dan Production Delay. 

• 12 barang kecil pada masing-masing dari empat kotak besar CURRENT 
INVENTORY.  

3. Menempatkan slip pemesanan:  
• Kurang-lebih 50 kertas slip kecil pada masing-masing dari empat kotak besar 

CURRENT INVENTORY.  

4. Isi pipeline pesanan:  Letakkan slip pemesanan yang ditandai angka 4, muka ke 
bawah pada masing-masing dari sembilan kotak kecil bertanda ORDERS PLACED, 
INCOMING ORDERS, atau PRODUCTION REQUESTS.  
5. Tempatkan satu lembar formulir GAME RECORD (BY WEEK) di dekat masing-
masing dari empat kotak CURRENT INVENTORY, berikut sebuah pinsil.  
6. Letakkan kurang-lebih 500 barang kecil pada lokasi RAW MATERlALS pada papan. 
7. Letakkan tumpukan CUSTOMER ORDER CARD muka ke bawah, dengan kartu 
pesanan bertanda 4 di atas.  
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MENJALANKAN PERMAINAN  
 
Harus ada minimum empat dan maksimum delapan pemain pada setiap papan 
permainan. Masing-masing tim harus: 

1- Menentukan nama tim 

2- Menulis nama tim dan masing-masing anggota tim pada formulir GAME 
RECORD (BY WEEK) 

Jika jumlah pemain kurang dari delapan, pastikan bahwa posisi FACTORY memiliki 
dua pemain dan isi posisi-posisi berikutnya juga dengan dua pemain sampai posisi 
RETAILER.  

Menjelaskan Permainan 
• Beritahu pemain bahwa tujuan permainan adalah meminimumkan jumlah biaya 

masing-masing tim. Pemenang permainan adalah tim yang memiliki jumlah biaya 
paling rendah.  

• Biaya penyimpanan (carrying cost) adalah $0,50 per produk per minggu. Tanya 
mahasiswa mengapa biaya penyimpanan begitu mahal? (lihat sesi sebelumnya). 

• Biaya kehabisan persediaan, atau biaya ‘backlog’, adalah $1,00 per produk per 
minggu. Tanya mahasiswa mengapa biaya kehabisan persediaan begitu mahal? 
(yaitu kehabisan persediaan berarti tidak memuaskan pelanggan, berarti 
pendapatan yang hilang, berarti pelanggan lari!) 

• Tidak ada komunikasi antar sektor maupun antar anggota tim!  

• Pengecer (retailer) adalah satu-satunya yang mengetahui berapa sesungguhnya 
pesanan pelanggan. Mereka tidak boleh mengungkapkan informasi ini kepada 
orang lain. 

• Pesanan dan permintaan produksi tidak boleh diungkapkan – kartu pesanan harus 
diletakkan tertutup muka ke-bawah pada papan permainan. 

• Semua pesanan, persediaan dan kekurangan barang (backlog) dicatat pada 
formulir GAME RECORD (BY WEEK) oleh masing-masing dari empat posisi tim. 

Melaksanakan Permainan 
Mainkan permainkan untuk sekurang-kurangnya 36 minggu sampai maksimum 50 
minggu. Beritahu mahasiswa bahwa permainan selesai dalam 50 minggu tapi 
kemudian persingkat sedikit untuk menghindari efek akhir permainan (end-of-game 
effects). Anda harus menjelaskan LANGKAH masing-masing minggu, dan Anda harus 
menjelaskannya kembali pada minggu-minggu sesudahnya.  
• LANGKAH 1: Menerima persediaan dan lakukan pengiriman barang. Factory 

memajukan production delay.  
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• LANGKAH 2: Lihat incoming order dan isi pesanan. Semua incoming orders dan 
orders in backlog harus diisi. Bila Anda selesai dengan slip pesanan, letakkan di 
bawah game board.  

• LANGKAH 3: Catat persediaan atau backlog Anda. 

• LANGKAH 4: Majukan slip pesanan. 

Factory mencek production request, buat barang itu dan letakkan pada production 
delay (Di sini Factory mempunyai LANGKAH yang berbeda dengan ketiga posisi 
lainnya. Anda harus terus mengingatkan hal ini.)  
• LANGKAH 5:  Letakkan dan catat pesanan Anda. Factory meletakkan dan 

mencatat production requests 

Tulis pada flipchart atau papan tulis nomor minggu ketika minggunya dimulai, dan coret 
nomor minggu setelah semua LANGKAH pada minggu itu selesai.  
Jangkan menjelaskan bagaimana menghitung backlog sebelum salah satu posisi pada 
salah satu permainan kehabisan persediaan. Berikan contoh. Lakukan perhitungan 
selama dua minggu, sehingga para pemain tahu bahwa backlog bersifat kumulatif. 
Terus tekankan hal ini selama minggu-minggu berikutnya.  

Memantau Permainan dan Membetulkan Kesalahan  
Pada setiap akhir minggu harus ada slip pemesanan pada ke tujuh kotak bertanda 
ORDERS PLACED, INCOMING ORDERS, dan PRODUCTION REQUESTS. Jika satu 
atau beberapa kotak kosong, tunjukkan pada pemain yang bersangkutan. Jika slip 
pesanan tidak ditaruh oleh pemain, buat tiruan dari pesanan berikutnya dan letakkan 
pada kotak yang kosong.  
Pada setiap akhir minggu, masing-masing formulir GAME RECORD (BY WEEK) harus 
memiliki jumlah yang benar minggu terisinya. Pemain mungkin lupa mengisinya atau 
mungkin mengisinya dua kali. Jika pemain tidak bisa membetulkannya, hapus isian 
minggu atau kutip angka dari minggu di atasnya.  

Mengumpulkan, Mencek, dan Membuat Statistik  
Pada akhir permainan, minta semua tim mengisi: 
• Formulir TOTAL GAME COST: 1 formulir per tim. 

• INVENTORY OR BACKLOG (BY WEEK):  4 formulir per tim, satu untuk masing-
masing posisi. Titik-titik ditempatkan pada grafik dan dihubungkan dengan garis 
untuk membentuk grafik. 

• ESTIMATED RETAIL CUSTOMER ORDERS (BY WEEK): 3 formulir per tim, untuk 
semua posisi kecuali retailer 

Kumpulkan dan cek semua formulir. Jumlah biaya permainan (total game cost) 
biasanya di bawah $1.000 atau di atas $5.000. Jumlah di luar batas-batas tersebut 
adalah kesalahan perhitungan.  
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LAPORAN  
Tanya mahasiswa bagaimana perasaan mereka tentang permainan sebelum 
menunjukkan hasil (formulir-formulir yang dikumpulkan) dan membahasnya.  
1. Tanya mahasiswa beberapa pertanyaan umum mengenai permainan, misalnya: 

• Bagaimana perasaan Anda ketika memainkan Distribution Game? 
• Bagaimana perasaan Anda sekarang? 
• Situasi-situasi mana yang paling sulit? 
• Apakah Anda marah kepada orang lain selama permainan? Jika ya – mengapa? 
• Apa yang Anda lihat sulit selama permainan? 
• Bagimana reaksi Anda kepada situasi sulit ini? 

2. Tunjukkan dan tempelkan di dinding formulir-formulir berikut ini. 
a) Formulir TOTAL GAME COST. 
b) Formulir INVENTORY OR BACKLOG (BY WEEK). 

Per tim tempelkan formulir berturut-turut, mulai dengan Factory, kemudian 
Distributor, Wholesaler dan Retailer.  

c) Formulir ESTIMATED RETAIL CUSTOMER ORDERS (BY WEEK). 
3. Tentukan tim pemenang (jumlah biaya terendah). 
4. Lihat grafik yang dihasilkan. Tanya para pemain apakah mereka melihat pola umum 

pada grafik dari semua tim.  
Mahasiswa seharusnya melihat pola umum fluktuasi. Fluktuasinya paling jelas pada 
grafik persediaan. Biasanya Anda bisa melihat fluktuasi yang tinggi pada tingkat 
inventory and backlog, dan fluktuasi itu meningkat ke arah hulu dari rantai pasok 
(dari retailer ke factory). 

5. Tanya mengapa fluktuasi ini terjadi? Jawabannya adalah karena: 
• Pemain sering mengabaikan pasok produk yang telah dipesan tapi belum 

diterima. 
• Pemain yang menghadapi kehabisan persediaan (backlog) biasanya akan 

memesan secukupnya untuk menutupnya dan tidak memperhitungkan produk 
yang telah dipesan tapi belum diterimanya.  

Karena perbedaan waktu antara mengirimkan pesanan dengan menerima produk, 
maka produknya tidak segera diterima. Namun dengan mengingat bahwa mereka 
sudah memesan cukup banyak untuk menutup backlog, para pemain harus 
mengurangi pesanannya dan menunggu dengan sabar kedatangan barang yang 
telah mereka pesan. Namun kebanyakan pemain tidak demikian, tapi terus 
memesan sampai mereka bisa memenuhi permintaan dan menutup backlog. 
Akibatnya mereka memesan terlalu banyak, sering dalam jumlah besar-besar dan 
menumpuk kelebihan persediaan.  Kecenderungan mengabaikan garis pasok 
menyebabkan amplifikasi dan distorsi permintaan pelanggan begitu melalui rantai 
pasok.  

6. Lihat pada formulir ESTIMATED RETAIL CUSTOMER ORDERS (BY WEEK) dan 
ulas bersama mahasiswa apa yang dilakukan oleh pelanggan. Para pemain sering 
menafsirkan variasi permintaan pelanggan yang sangat fluktuatif.  
Dengan sidol berwarna buatlah grafik permintaan pelanggan yang sesungguhnya 
pada salah satu formulir ESTIMATED RETAIL CUSTOMER ORDERS (BY WEEK). 
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Permintaan sesungguhnya adalah 4 unit pada 4 minggu pertama, dan 8 unit pada 
minggu-minggu berikutnya. Setelah Anda memberitahu tim bahwa permintaannya 
konstan para pemain sering terkejut. Hal ini menunjukkan kepada tim, bahwa 
berbeda dengan dugaan mereka, bukan pelanggan luar yang menyebabkan 
fluktuasi itu, melainkan keputusan yang diambil masing-masing posisi dalam sistem 
distribusi.  

7. Adakan diskusi penutup mengenai permainan dengan bertanya: 
• Apa yang Anda pelajari dari kejadian-kejadian pada permainan ini? 
• Kesimpulan apa yang dapat Anda tarik setelah memainkan permainan? 
• Apakah keseluruhan skenario permainan realistis? Jika ya /tidak mengapa? 
• Apakah yang akan Anda lakukan jika Anda tahu permintaan konsumen akhir? 
• Seandainya komunikasi antara anggota tim diperkenankan – apakah hal ini akan 

mempengaruhi jalannya permainan? 
• Dalam kenyataannya: kebijakan persediaan apa yang akan Anda terapkan? 

Apakah Anda akan mempertahankan persediaan serendah mungkin (dengan 
risiko suatu saat tidak bisa memenuhi permintaan) atau memiliki persediaan 
pengaman (safety stock)? Berapa besar persediaan pengaman Anda? 

Permainan ini menunjukkan bahwa masalah besar dalam rantai pasok adalah 
tingginya biaya karena fluktuasi persediaan dan backlog. Perilaku irasional para 
manager tanpa informasi yang lengkap adalah salah satu penyebab fluktuasi itu. 
Sebagaimana digambarkan dalam permainan: 
• Pemain sering memberikan reaksi yang berlebih-lebihan kepada perubahan-

perubahan tak terduga dalam tingkat permintaan dan persediaan yang sebagian 
disebabkan oleh tidak adanya informasi mengenai sistem.  

• Karena para pemain tidak mengetahui permintaan pelanggan atau kebijakan 
pemesanan pelain-pelain lainnya, hal ini mencegah mereka untuk bekerja 
bersama memperbaiki kinerja keseluruhan sistem. 

• Fluktuasi pesanan dalam rantai pasok yang meningkat ke arah hulu rantai pasok 
(dari retailer ke pabrik factory) – juga disebut Bullwhip Effect. 

• Permasalahan cenderung meningkat dalam rantai pasok bila komunikasi antara 
posisi rantai pasok minimum.    

Oleh karena: 
• Perlu selalu diingat bahwa timbul biaya dalam persediaan maupun backlog.  
• Ada tarik-menarik antara biaya persediaan dan biaya backlog (= pelayanan 

pelanggan). 
• Komunikasi dalam rantai pasok sangat menentukan. 
• Keep into account order and shipping delays in the supply chain when ordering 

products   
• Kerjasama dengan pemasok dalam masalah permintaan dan kapasitas sangat 

diperlukan (manajemen rantai pasok) 
• Bila Anda berada dalam rantai Anda perlu terus memperhatikan seluruh rantai 

(termasuk permintaan pelanggan); Anda adalah bagian dari seluruh sistem. 
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CATATAN PERMAINAN (MINGGUAN) – GAME RECORD (BY WEEK) 
 
POSISI:      TIM: 
 
Minggu Persediaan Backlog Pesanan  Minggu Persediaan Backlog Pesanan

1     26   
2     27   
3     28   
4     29   
5     30   
6     31   
7     32   
8     33   
9     34   
10     35   
11     36   
12     37   
13     38   
14     39   
15     40   
16     41   
17     42   
18     43   
19     44   
20     45   
21     46   
22     47   
23     48   
24     49   
25     50   
     Jumlah    
 
 
 
    
= 

Backlog minggu kemarin 
  
+ Pesnan baru  
- Jumlah penyerahan 
= backlog minggu ini 
 

Jumlah biaya=Jumlah persediaan/2+ Jumlah 
backlog 
Jumlah biaya =   
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JUMLAH BIAYA PERMAINAN – TOTAL GAME COST 
 
TIM: 
 
 

POSISI BIAYA 

PENGECER  

PEDAGANG BESAR  

DISTRIBUTOR  

PABRIK  

JUMLAH BIAYA:  
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PERSEDIAAN ATAU ‘BACKLOG’ (MINGGUAN) 
 
POSISI:       TIM: 
 
 

80
70
60

Persediaan 50
40
30
20
10
0

-10
-20
-30

Backlog -40
-50
-60
-70
-80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
MINGGU
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PRAKIRAAN PESANAN PELANGGAN (MINGGUAN) – ESTIMATED RETAIL CUSTOMER ORDERS 
 
POSISI:       TIM: 
 
 

80
75
70
65
60
55
50
45

Pesanan 40
35
30
25
20
15
10
5
0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
MINGGU
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Catatan Pengajaran Dosen 
Kode 

EN-4.4-TN4 
Unit Pembelajaran 4.4 

Manajemen rantai pasok dan topik-topik manajemen 
lainnya 

Minggu 15 

Tujuan: • Memperkenalkan dasar-dasar pengendalian persediaan 
• Menggunakan kartu persediaan dan daftar persediaan 

 
Langkah-langkah Waktu Metode Bahan 
Ulas secara singkat arti penting pengendalian 
persediaan dalam manajemen rantai pasok yang 
dibahas dalam sesi-sesi sebelumnya dan 
digambarkan dengan distribution game. 
Perkenalkan tujuan sesi ini. 

5’ Kuliah  

Tanya mahasiswa arti ‘persediaan’. Tulis definisi 
persediaan pada flipchart: 
Persediaan berarti semua produk yang dimiliki 
perusahaan untuk dijual. Persediaan juga bahan 
baku yang disimpan dan dipakai perusahaan untuk 
membuat produk dan menyediakan jasa. 
Adakan curah pendapat tentang arti penting 
pengendalian persediaan. Tutup curah pendapat 
dengan menayangkan TRANSPARAN EN-4.4-TR3. 

20’ Diskusi 
terbuka/ 
curah 
pendapat 

Flipchart 
EN-4.4-TR3 

Perkenalkan dua cara mengendalikan persediaan: 
Catatan persediaan, seperti kartu persediaan (stock 
card), di mana Anda menuliskan persediaan yang 
masuk ke dalam dan keluar dari perusahaan Anda. 
Catatan persediaan menunjukkan berapa 
banyak persediaan yang seharusnya Anda 
miliki. 
Pengecekan persediaan, suatu sistem menghitung 
secara fisik dan mencatat semua persediaan dalam 
perusahaan Anda pada daftar pengecekan 
persediaan (stock taking list). Pengecekan fisik 
persediaan menunjukkan berapa banyak 
persediaan yang sesungguhnya Anda miliki. 
Dengan membandingkan kedua catatan itu Anda 
bisa melihat jika ada persediaan (dan berapa 
banyak) yang hilang. 
Tayangkan transparan EN-4.4-TR4 untuk 
menggambarkan perbedaan antara kartu 
persediaan (stock card) dengan daftar pengecekan 
persediaan (stock taking list). Periksa informasi apa 
yang bisa dicatat untukmasing-masing barang 
persediaan. 
Jelaskan konsep titik pemesanan kembali (re-order 
level). 
Titik pemesanan kembali adalah jumlah unit yang 
diprakirakan Anda perlu memperoleh persediaan 
baru. Bila persediaan Anda turun di bawah titik 
pemesanan kembali Anda perlu memesan lebih 
banyak. 

35’ Kuliah EN-4.4-TR4 
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Untuk menentukan titik pemesanan kembali Anda 
perlu: 
• Mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan 

untuk memesan dan menerima persediaan 
baru; 

• Berapa banyak yang akan Anda jual atau pakai 
selama menunggu persediaan baru; dan 

• Berapa banyak tambahan persediaan yang 
Anda perlukan jika misalnya: 
o Anda menjual/memakai barang lebih banyak 

dari yang diprakirakan; 
o Penyerahan barangnya terlambat; dan 
o Pemasok kehabisan persediaan. 

Misalnya:  
− Anda menjual 10 botol minyak goreng per 

minggu. 
− Jika diperlukan 1 minggu untuk pemasok Anda 

menyerahkan barang setelah menerima 
pesanan Anda. 

− Jika Anda menjual lebih banyak dari yang 
diharapkan atau penyerahan barang terlambat, 
Anda memprakirakan tambahan 5 botol. 

Berapa titik pmesanan kembali Anda? Jawabannya 
adalah 10 + 5 = 15 botol. Sewaktu-waktu 
persediaan turun di bawah 15 botol (cek sisa pada 
kartu persediaan Anda) Anda perlu memesan lagi.  

Beri mahasiswa handout EN-4.4-HO1, dan minta 
mahasiswa menyelesaikan latihan secara individu. 

30’ Latihan EN-4.4-HO1 

Lakukan analisis latihan pada pleno kelas, 
menanyakan jawaban kepada mahasiswa. Jelaskan 
bila perlu (jawaban pada EN-4.4-HO2) 
Setelah mengulas semua jawaban tunjukkan 
handout EN-4.4-HO2. 

25’  EN-4.4-HO2 

Akhiri sesi dengan mengulas arti penting 
pengecekan persediaan serta perbedaan antara 
kartu kartu persediaan dan pengecekan persediaan.

5’   

Jumlah waktu 2 jam 00’   
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Kode 
EN-4.4-TR3 

Manajemen rantai pasok dan topik-topik 
manajemen lainnya 

Topik 4.4.4 
Transparan 3/5 Pengendalian persediaan 

Minggu 15 

 
 
Pengendalian persediaan adalah mengatur cara Anda: 
 

1- Menerima persediaan Anda; 

2- Mencatat persediaan Anda; 

3- Menyimpan persediaan Anda; 

4- Menyusun persediaan Anda; 

5- Mencek persediaan Anda; dan 

6- Memesan kembali persediaan Anda. 

 
Pengendalian persediaan penting untuk: 
 

- Menyimpan barang dan bahan yang benar; 

- Mempertahankan jumlah persediaan yang benar – tidak 
terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit; 

- Memeliharan persediaan Anda dalam kondisi baik; 

- Mencegah jangan sampai persediaan hilang; dan 

- Memesan kembali persediaan pada saat yang tepat. 
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Code 
EN-4.4-TR4 

Manajemen rantai pasok dan topik-topik 
manajemen lainnya 

Topik 4.4.4 
Transparan 4/5  Pengendalian persediaan 

Minggu 15 
 

 
 

 Kartu persediaan 
Produk: Minyak goreng, botol  500 ml  
Biaya per unit: $ 5,46  
Harga jual: $ 6,70  
Tingkat pemesanan kembali: 15 botol  
  PERSEDIAAN 
TANGGAL URAIAN MASUK KELUAR SISA 
1/3  (persediaan awal)   19 
2/3 Dijual  3 16 
4/3 Dibeli 3  19 
     

 
 
 
 

 Daftar Pengecekan Persediaan Hal: 1 
Tanggal: 4/3 

QUANTITY  
Uraian Pengecekan 

persediaan 
Kartu 

persediaan 
Selisih 

 
Catatan 

Minyak goreng, 
500ml 

18 19 -1 1 hilang? 
Mengapa? 

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persediaan yang sesungguhnya Anda miliki 

Jumlah persediaan yang 
seharusnya Anda miliki (sisa 
pada kartu persediaan) 

Tingkat persediaan di 
mana Anda  memesan 
persediaan baru  
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Kode 
EN-4.4-HO1 

Manajemen rantai pasok dan topik-topik 
manajemen lainnya 

Topik 4.4.4 
Handout  

Latihan pengendalian persediaan  
“Bakery Tasty Bread” 

Minggu 15 

 
Toko roti ‘Tasty Bread’ memiliki masalah pengendalian persediaan. 
Mereka mengira jangan-jangan mereka memiliki persediaan lebih 
dari yang mereka butuhkan, dan asisten mengira ada persediaan 
yang hilang.  Untuk memperoleh kendali persediaannya, pemilik 
toko roti itu memutuskan membuat catatan persediaan. Mereka 
memulai melakukan pengecekan persediaan pada 30 September. 

 
Tugas 
1. Isi kartu persediaan dan daftar pengecekan persediaan dengan informasi: 

Tasty Bread membuat 180 roti per hari. Tanggal 30 September menggunakan: 
 65 kg tepung terigu, 1 kg ragi, 1,5 kg ragi dan 1 kg lemak; 
 Membeli 250 kg tepung, 10 kg gula dan 15 kg lemak; 
 Harus membuang 10 kg lemak yang rusak. 

Selama pengecekan persediaan, pemilik toko roti menghitung: 
 360 kg tepung, 7 kg ragi, 15,5 kg gula dan 17 kg lemak. 

Kartu persediaan 
Produk: Tepung terigu  
Biaya per unit: $ 2,10 per kg  
Harga jual: -   
Titik pemesanan kembali: 325 kg  
  STOCK 
TANGGAL URAIAN MASUK KELUAR SISA 
28/9 (Persediaan awal)   325 
28/9 Dipakai  65 260 
29/9 Dipakai  65 195 
     
     
     

 
Kartu persediaan 

Produk: Ragi  
Biaya per unit: $ 3,60 per kg  
Harga jual: -  
Titik pemesanan kembali: 10 kg  
  PERSEDIAAN 
TANGGAL URAIAN MASUK KELUAR SISA 
28/9 (Persediaan awal)  8
28/9 Dipakai 1 7
29/9 Dipakai 1 6
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Kartu persediaan 
Produk: Gula  
Biaya per unit: $3,05 per kg  
Harga jual: -  
Titik pemesanan kembali: 15 kg  
  PERSEDIAAN 
TANGGAL URAIAN MASUK KELUAR SISA 

23/9 (Persediaan awal)  9,5
23/9 Dipakai 1,5 8
23/9 Dibeli 10  18
26/9 Dipakai 1,5 16,5
27/9 Dipakai 1,5 15
28/9 Dipakai 1,5 13,5
29/9 Dipakai 1,5 12
     
     
 

Kartu persediaan 
Produk: Lemak  
Biaya per unit: $ 8,40 per kg  
Harga jual: -  
Titik pemesanan kembali: 20 kg  
  PERSEDIAAN 
TANGGAL URAIAN MASUK KELUAR SISA 

25/9 (Persediaan awal)   18
25/9 Dipakai  1 17
26/9 Dipakai  1 16
27/9 Dipakai  1 15
28/9 Dipakai  1 14
29/9 Dipakai  1 13
     
     

 

Daftar Pengecekan Persediaan Hal:  
Tanggal: 

JUMLAH  
URAIAN Pengecekan Kartu 

persediaan 
Selisih 

 
CATATAN 
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2.  Perhatikan dengan cermat daftar pengecekan persediaan dan kartu persediaan 
yang telah Anda isi dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

a. Berapa banyak lemak yang dimiliki Tasty Bread pada akhir 30 September? 
 

b. Dua bahan apa yang persediaannya lebih dari yang dibutuhkan Tasty Bread? 
 

c. Asisten toko roti benar mengenai kecurigaannya tentang adanya persediaan 
yang hilang. 

  
• Bahan baku apa yang persediaannya hilang? 

 
• Berapa banyak persediaan bahan baku yang hilang? 

 
d. Bahan baku mana yang kartu persediaannya menunjukkan jumlah lebih besar 

daripada yang dihitung pemilik dan asistennya selama pengecekan persediaan? 
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Kode 
EN-4.4-HO2 

Manajemen rantai pasok dan topik-topik 
manajemen lainnya 

Topik 4.4.4 
Handout  

Jawaban HO1: Pengendalian 
persediaan 

Minggu 15 

 

Kartu persediaan 
Produk: Tepung terigu  
Biaya per unit: $ 2,10 per kg  
Harga jual: -   
Titik pemesanan kembali:325 kg  
  PERSEDIAAN 
TANGGAL URAIAN MASUK KELUAR SISA 

28/9 (Persediaan awal)  325
28/9 Dipakai 65 260
29/9 Dipakai 65 195
30/9 Dipakai 65 130
30/9 Dibeli 250  380
30/9 Hilang (pengecekan persediaan) 20 380

 

Kartu persediaan 
Produk: Ragi  
Biaya per unit: $ 3,60 per kg  
Harga jual: -  
Titik pemesanan kembali: 10 kg  
  PERSEDIAAN 

TANGGAL URAIAN MASUK KELUAR SISA 
28/9 (Persediaan awal)  8
28/9 Dipakai 1 7
29/9 Dipakai 1 6
30/9 Dipakai 1 5
30/9 Kesalahan (pengecekan persediaan) 2  7

 

Kartu persediaan 
Produk: Gula  
Biaya per unit: $3,05 per kg  
Harga jual: -  
Titik pemesanan kembali: 15 kg  
  PERSEDIAAN 

TANGGAL URAIAN MASUK KELUAR SISA 
23/9 (Persediaan awal)  9,5
23/9 Dipakai 1,5 8
23/9 Dibeli 10  18
26/9 Dipakai 1,5 16,5
27/9 Dipakai 1,5 15
28/9 Dipakai 1,5 13,5
29/9 Dipakai 1,5 12
30/9 Dipakai 1,5 10,5
30/9 Dibeli 10  20,5
30/9 Hilang (pengecekan persediaan) 5 15,5
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Kartu persediaan 
Produk: Lemak  
Biaya per unit: $ 8,40 per kg  
Harga jual: -  
Titik pemesanan kembali: 20 kg  
  PERSEDIAAN 

TANGGAL URAIAN MASUK KELUAR SISA 
25/9 (Persediaan awal)  18
25/9 Dipakai 1 17
26/9 Dipakai 1 16
27/9 Dipakai 1 15
28/9 Dipakai 1 14
29/9 Dipakai 1 13
30/9 Dipakai 1 12
30/9 Dibeli 15  27
30/9 Rusak 10 17
30/9 Pengecekan persediaan  17

 
2.  Perhatikan dengan cermat daftar pengecekan persediaan dan kartu persediaan 
yang telah Anda isi dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

e. Berapa banyak lemak yang dimiliki Tasty Bread pada akhir 30 September?  
17 kg. 
 

f. Dua bahan apa yang persediaannya lebih dari yang dibutuhkan Tasty Bread? 
 
Dengan melihat kartu persediaan untuk gula dan lemak, Anda bisa melihat 
bahwa dibandingkan dengan jumlah pemakaian mereka per hari, tingkat 
persediaan sangat tinggi setiap saat. Tasty Bread akan memiliki tingkat 
persediaan yang lebih rendah bila mereka menurunkan titik pemesanan kembali 
mereka untuk gula dan lemak. 
 

g. Asisten toko roti benar mengenai kecurigaannya tentang adanya persediaan 
yang hilang. 

  
• Bahan baku apa yang persediaannya hilang?  

Tepung terigu dan gula (bandingkan jumlah pada daftar pengecekan 
persediaan dengan sisa pada kartu persediaan). 
 

• Berapa banyak persediaan bahan baku yang hilang?  
Ada  20 kg tepung terigu 5 kg gula yang hilang. 

 
h. Bahan baku mana yang kartu persediaannya menunjukkan jumlah lebih besar 

daripada yang dihitung pemilik dan asistennya selama pengecekan persediaan? 
Kartu persediaan untuk ragi menunjukkan jumlah yang lebih besar daripada 
yang dihitung selama pengecekan persediaan. 
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Catatan Pengajaran Dosen 
Kode 

EN-4.4-TN5 Latihan Pragma Minggu 15 

Tujuan: Mahasiswa mampu:  
 menganalisis sebab-sebab dan konsekuensi praktek bisnis tidak etis dan 

korupsi. 
 menilai keuntungan dan manfaat melakukan bisnis dengan bersih dan jujur.  

 
Latihan kelompok ini dirancang untuk menunjukkan kerugian dari korupsi dan keuntungan 
melakukan bisnis dengan bersih dan jujur. Kelompok-kelompok itu saling bersaing dalam 
membuat dan memasok kapal kertas origami untuk ekspor. Seorang pembeli internasional mau 
memproduksi seluruh produk yang mereka produksi, asalnya produknya bermutu baik. 

Korupsi dan praktek bisnis tidak etis memiliki dampak negatif terhadap bisnis, terutama pada 
perusahaan yang tidak memiliki kekuatan finansial atau pengaruh untuk memanipulasi situasi 
demi keuntungan mereka. 

Kelompok perlu mendaftarkan bisnis mereka pada kantor pendaftaran yang resmi atau yang 
tidak resmi. Pendaftar yang tidak resmi is lebih murah tapi dokumen pendaftaran tidak memiliki 
tandatangan sah yang diperlukan untuk memasuki pasar ekspor. Kelompok juga harus 
membeli bahan baku dari pemasok yang sah atau yang tidak sah. Pemasok yang tidak sah 
menjual kertas bermutu rendah dengan harga lebih murah. Kertas ini tidak memenuhi standar 
mutu pembeli. Status hukum kantor pendaftaran dan pemasok tidak dikomunikasikan dengan 
mahasiswa. Status hukum seharusnya tampak atau dipertanyakan dengan perbedaan dalam 
harga, mutu bahan baku dan prosedurnya. 

Dengan siapa kelompok akan melakukan bisnis akan menentukan apakah mereka akan 
menjual produk mereka atau tidak. Perusahaan yang telah menghasilkan laba bersih paling 
besar akan memperoleh uang dari pendaftar resmi. 

 

Petunjuk persiapan, rambu-rambu dan larangan-larangan 
 
Penting artinya bahwa pendaftar dan pemasok, yang resmi maupun yang tidak resmi, 
memahami dan melaksanakan tanggungjawab mereka sesuai dengan petunjuk pada handout. 
Disarankan untuk mengulas tugas-tugas khusus itu dengan mereka, terutama bila pemeran 
posisi-posisi itu adalah mahasiswa. Juga perlu dipastikan bahwa kedua kantor pendaftaran itu 
duduknya bersebelahan dalam ruangan. 

Beberapa pimpinan kelompok mungkin tidak ingat bagaimana melipat kapal kertas origami 
ketika harus melatih kelompok mereka. Jangan mengulang pelatihan itu, sarankan agar 
kelompok menggunakan kompetensi kewirausahaan mereka atau menerapkan strategi yang 
sesuai untuk memproduksi kapal. Dalam batas-batas tertentu hal ini dapat dicegah dengan 
melakukan pelatihan dengan perlahan-perlahan. 

Kegiatan ilegal pendaftar ilegal bisa membuat kelompok tertentu mencuri formulir pendaftaran 
dana bahan bermutu tinggi dari pendaftar dan pemasok legal. Jika peserta tertangkap basah 
mereka harus membayar denda atau dipenjara, tergantung pada tingkat pelanggarannya. 
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Ikhtisar Proses Pembelajaran 
 
Langkah Waktu Isi paling penting Kegiatan 

dosen 
Kemungkinan 
kegiatan 
mahasiswa 

Bahan 
yang 
diperlukan

Petunjuk 

Pendahuluan 2' Memotivasi mahasiswa menjelaskan mendengarkan  Memperkenalkan latihan sebagai 
peluang memproduksi dan menjual 
barang ekspor bermutu untuk 
memperoleh keuntungan. 

Tahap 
pelatihan 

20' Bagi kelas ke dalam kelompok-
kelompok 4 sampai 5 mahasiswa, 
masing-masing memilih pimpinan 
kelompoknya. 
Ajari semua pimpinan kelompok 
bagaimana membuat kapal kertas 
origami. 
Beri mereka kertas cuma-cuma 
(satu per anggota kelompok) dan 
minta mereka kembali ke 
kelompoknya masing-masing untuk 
mengajari anggota kelompok 
membuat produk itu. Mereka 
punya waktu 5 menit untuk tugas 
ini. 
Sementara pimpinan kelompok 
sedang mengajari anggota 
kelompoknya masing-masing 
bagaimana membuat kapal kertas, 
pastikan bahwa pendaftar & 
pemasok yang ditunjuk siap untuk 
tahap operasi. 

menjelaskan/
menjawab  

membaca/ 
bertanya 

5 lembar 
kertas 
bermutu 
tinggi 
untuk 
masing-
masing 
kelompok, 
handout 
petunjuk 
untuk 
pendaftar 
& pemasok 
resmi (EN-
4.4-HO4), 
handout 
petunjuk 
untuk 
pendaftar 
& pemasok 
tidak resmi 
(EN-4.4-
HO5) 

Tunjuk 2 orang mahasiswa yang sesuai 
(atau bawa asisten Anda ke kelas) 
untuk memainkan peran sebagai 
pendaftar dan pemasok resmi dan tidak 
resmi sebelum latihan dimulai. 
Pendaftar & pemasok tidak resmi harus 
lebih persuasif dibandingkan dengan 
pendaftar & pemasok resmi. Jika 
mereka punya pertanyaan mengenai 
peran spesifik mereka, mereka harus 
mengajukannya secara pribadi. 
Dosen juga bertindak sebagai pembeli 
internasional. 

Tahap 20' Setelah alokasi waktu 5 menit mengamati, pendaftaran, Handout Pastikan bahwa sebagai dosen Anda 
ingat harga-harga yang disebutkan 
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Langkah Waktu Isi paling penting Kegiatan 
dosen 

Kemungkinan 
kegiatan 
mahasiswa 

Bahan 
yang 
diperlukan

Petunjuk 

operasi untuk pelatihan selesai, kumpulkan 
semua kertas cuma-cuma baik 
yang dipakai maupun yang tidak. 
 
Berikan handout petunjuk 
mahasiswa (EN-4.4-HO3) kepada 
masing-masing kelompok. 
 
 
Umumkan saat memulai tahap 
operasi. Sekarang mahasiswa 
memulai kegiatan yang 
dicantumkan pada handout (EN-
4.4-HO3). 
 
 
Pastikan bahwa semua kontrak 
resmi & formulir pendaftaran 
dicatat oleh pembeli. Pada akhir 
jangka waktu 20' umumkan akhir 
tahap operasi. 

mencatat 
untuk 
analisis. 

membeli bahan 
baku, 
memproduksi 
kapal. 
 

petunjuk 
mahasiswa 
(EN-4.4-
HO3) 
1 kapal 
kertas 
origami 
standar per 
kelompok 
(pendaftar 
resmi) 
1 formulir 
pendaftar-
an (EN-
4.4-HO6) 
per 
kelompok 
20 - 30 
lembar 
kertas 
bermutu 
tinggi per 
kelompok 
20 - 30 
kertas 
bermutu 
rendah per 
kelompok 

pada handout. 
Umumkan bahwa Anda hanya akan 
menjawab pertanyaan, untuk 
memperjelas handout petunjuk. 
Penting artinya pembeli mengenal 
perbedaan antara kertas bermutu tinggi 
dengan kertas bermutu rendah. 
Pada saat kelompok mendaftar dan 
membeli bahan baku, beberapa akan 
mempertanyakan harga-harga 
pendaftar dan pemasok tidak resmi. 
Harg, prosedur dan mutu bahan dari 
pendaftar dan pemasok tidak resmi 
bertentangan dengan petunjuk peserta 
(EN-4.4-HO3).  
Jangkan umumkan kepada kelompok 
bahwa pendaftar itu tidak resmi (gelap).
Jika mahasiswa cukup jeli dan 
mengajukan pertanyaan yang benar 
Anda bisa menjawabnya secara 
pribadi. 
Informasi ini penting untuk menentukan 
dengan siapa Anda (pembeli) akan 
membeli pada tahap penjualan. 

Tahap 
penjualan 

10' Satu per satu kelompok 
menyerahkan produk jadinya 

mengamati 
mencatat 

menjual, 
berusaha 

kapal 
kertas 
origami 

Perusahaan yang mendaftar pada 
pendaftar tidak resmi tidak memiliki 
tandatangan pembeli pada formulir 
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Langkah Waktu Isi paling penting Kegiatan 
dosen 

Kemungkinan 
kegiatan 
mahasiswa 

Bahan 
yang 
diperlukan

Petunjuk 

kepada pembeli. 
Pembeli mencek apakah kelompok 
menyerahkan kontrak dan 
namanya tercantum dalam daftar 
perusahaan resmi. Jika tidak, 
jangan membeli produknya. 
Pembeli mencek apakah 
produknya dibuat dari bahan 
bermutu tinggi dan sama denga 
kapal kertas standar. Jika tidak 
tolak produknya. 
Jika kedua kriteria di atas 
terpenuhi, lihat komitmen 
penyerahan pada kontrak. 
Hitung jumlah yang harus dibayar 
kepada perusahaan itu dengan 
harga jual yang sudah ditetapkan. 

untuk 
analisis. 

membantah 
keputusan 
pembeli 

standar pendaftaran mereka dan kontraknya 
tidak disampaikan kepada pembeli. 
Perusahaan yang mendaftar pada 
pendaftar tidak resmi tidak memiliki 
kapal kertas origami standar sehingga 
tidak tahu produk jadinya harus seperti 
apa. 
Perusahaan yang membeli kertas dari 
pemasok tidak resmi, yang menjual 
kertas bermutu rendah, tidak akan 
memenuhi standar mutu bahannya. 
Jika kelompok terus membantah 
keputusan pembeli persilakan mereka 
mengacu pada harga resmi pada 
handout petunjuk EN-4.4-HO3. 

Publikasi 5' Minta masing-masing kelompok 
membuat laporan laba-rugi pada 
flipchart dengan contoh pada 
TRANSPARAN EN-4.4-TR5 untuk 
mempresentasikan hasil kelompok.
Kelompok dengan laba bersih 
terbesar diberi ucapan selamat dan 
diberi hadiah yang ada pada 
pendaftar dan pemasok resmi. 

mengoreksi 
hasil tiap 
kelompok 

tempelkan flip 
chart agar 
semua 
mahasiswa 
melihatnya 

transparan 
EN-4.4-
TR5 

Anda bisa menyiapkan flipchart atau 
menayangkan TRANSPARAN EN-4.4-
TR5 sebagai template bagi kelompok 
untuk mencatat hasil mereka. 

Analisis 30' 
 

Pertanyaan-pertanyaan kunci: 
• Apa yang menyebabkan 

frustasi dan kemarahan yang 
Anda alamai dalam latihan ini? 

mengajukan 
pertanyaan 
kunci, 
memimpin 

menjawab dan 
diskusi 
 

flip chart Mungkin perlu mengungkapkan peran 
yang dimainkan oleh pendaftar dan 
pemasok tidak resmi. 
Mahasiswa mungkin frustasi dan 
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Langkah Waktu Isi paling penting Kegiatan 
dosen 

Kemungkinan 
kegiatan 
mahasiswa 

Bahan 
yang 
diperlukan

Petunjuk 

• Apa saja yang menghambat 
Anda untuk memasuki pasar? 

• Mengapa Anda memutusakan 
untuk berbisnis dengan 
pendaftar yang tidak resmi atau 
patut dipertanyakan? 

• Seberapa jauh petunjuk-
petunjuk pada handout 
mempengaruhi pengambilan 
keputusan Anda? 

• Apa yang menyebabkan Anda 
berhasil/gagal dalam kegiatan 
bisnis Anda? 

diskusi marah. Beri mereka kesempatan 
menyalurkan emosi mereka. 
Ulas kegiatan pada kelompok tertentu 
dengan mengacu pada catatan-catatan 
Anda pada tahap penjualan. 

Generalisasi 20' Apakah kemungkinan hasil dari 
kegiatan bisnis tidak etis? 
Kriteria apakah yang akan Anda 
pakai untuk menentukan dengan 
siapa Anda akan atau tidak akan 
berbisnis? 
Apa manfaat berbisnis secara 
bersih dan jujur? 
Bagaimana korupsi bisa 
membunuh perekonomian dan 
kewirausahaan? 

mengajukan 
pertanyaan 
kunci, 
memimpin 
diskusi 

menjawab 
diskusi 

flip chart Wirausahawan perlu memahami 
kebijakan hukum daerah dan nasional 
yang mempengaruhi bisnis mereka. 
Undang-undang bisa tidak berlaku di 
luar batas wilayah. Untuk itu diperlukan 
bantuan profesional. 
Akan muncul dalam diskusi perbedaan 
antara mencegah dengan menghindari. 
Dalam hal pajak ada cara-cara sah 
menghindari pajak, namun menghindari 
pajak adalah tindakan tidak etis. 
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Handout 

Kode 
EN-4.4-HO3 

Unit Pembelajaran 4.4 

Latihan Pragma HO 3 

 
 
Petunjuk untuk kelompok 
 
1. Semua kelompok saling bersaing sebagai pemasok kapal kertas origami untuk ekspor. 

Seorang pembeli internasional mau membeli semua produk yang dibuat kelompok atas dasar 
komitmen dengan pembeli, asal mutunya baik. 

 
2. Dosen telah mengajari kelompok bagaimana membuat kapal kertas origami. 
 
3. Dosen akan memberitahukan kapan periode operasi dimulai. Tahap ini akan berlangsung 

selama 20 menit. Selama periode ini, masing-masing kelompok harus melakukan hal-hal 
berikut ini: 

a) Daftarkan bisnis Anda pada Kantor Pendaftaran Perusahaan. 
b) Membayar biaya pendaftaran $10 per kelompok. 
c) Serahkan kontrak tertulis tentang jumlah produk yang Anda sanggupi kepada 

pendaftar (registrar). Kontrak ini akan diserahkan kepada pembeli dan dosen. 
d) Beli bahan bahan baku dari pemasok dengan harga $ 0,25 per lembar. 
e) Melaksanakan produksi kapal kertas. 

 
4. Dosen akan memberitahukan akhir periode operasi. Anda harus menghentikan produksi dan 

menyerahkan semua produk jadi kepada pembeli. 
 
5. Pembeli akan melakukan pengecekan mutu dan memberitahukan jumlah produk yang 

diterima untuk masing-masing perusahaan. 
 
6. Hitung penjualan Anda atas dasar tabel berikut ini: 
 

Harga jual produk yang 
diterima untuk jumlah 

sesuai komitmen 

Harga jual produk yang 
diterima untuk jumlah di atas 

komitmen 

Denda per produk untuk 
jumlah di bawah komitmen 

$ 2 $1 $ 0,50 
 
7. Buat Laporan Laba-Rugi menggunakan format pada flip chart atau sesuai dengan transparan. 
 
8. Perusahaan dengan laba bersih terbesar akan memenangkan uang yang dikumpulkan oleh 

pendaftar (registrar). 
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Handout 

Kode 
EN-4.4-HO4 

Unit Pembelajaran 4.4 

Latihan Pragma HO 4 

 
 
Petunjuk untuk pendaftar (registrar) dan pemasok resmi 
 
Kelompok tidak boleh membaca petunjuk ini!!! 
 
Sebagai kantor pendaftaran yang berwenang dan resmi, Anda melakukan hal-hal sebagai 
berikut: 
 
1. Minta kepada perusahaan (kelompok) yang mendaftar kepada Anda untuk melengkapi 

formulir pendaftaran bisnis. Pastikan formulir itu diisi lengkap. 
 
2. Minta pendaftar membayar biaya pendaftaran $ 10. Uang ini harus disisihkan dan akan 

dimenangkan oleh perusahaan yang memperoleh laba bersih paling besar pada akhir latihan 
ini. 

 
3. Setelah membayar, serahkan kepada perusahaan formulir lengkap dengan tandatangan 

pembeli dan pendaftar (registrar). Pembeli akan mencatat nama perusahaan itu. 
 
4. Beri perusahaan yang mendaftar "model kapal kertas origami dari pembeli". Produk yang 

dibuat perusahaan harus tepat seperti model ini untuk diterima oleh pembeli. 
 
5. Beri masing-masing perusahaan yang mendaftar selembar kertas untuk menuliskan 

komitmen perusahaan mengenai berapa jumlah produk yang akan dijual kepada pembeli.  
 
6. Setelah semua kelompok mulai memproduksi, kunjungi setiap kelompok untuk memeriksa 

adanya formulir pendaftaran yang sah. Pemegang formulir pendaftaran yang tidak sah harus 
membayar denda $ 7 dan mendaftarkan perusahaan mereka atau tutup. 

 
7. Sampaikan informasi ini kepada pembeli dan dosen untuk dicatat. Pastikan bahwa nama 

perusahaan, jumlah penyerahan dan tandatangan wirausahawan jelas tertera pada kontrak. 
 
Sebagai pemasok resmi Anda harus: 
a) Menjual kertas bermutu tinggi dengan harga $ 0,25 per lembar. 
b) Pembeli akan menerima bahan ini. 
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Handout 

Kode 
EN-4.4-HO5 

Unit Pembelajaran 4.4 

Latihan Pragma HO 5 

 
 
Petunjuk untuk pendaftar (registrar) dan pemasok tidak resmi 
 
Kelompok tidak boleh membaca petunjuk ini!!! 
 
Sebagai kantor pendaftaran yang tidak resmi, Anda melakukan hal-hal sebagai berikut: 
 
8. Berikan formulir pendaftaran bisnis. Jangan minta perusahaan (kelompok) yang mendaftar 

untuk mengisinya dengan lengkap. 
 
9. Formulir pendaftaran itu harganya $ 5 sebagai biaya pendaftaran. Sebagai pendaftar tidak 

resmi Anda meinta perusahaan yang mendaftar untuk membayarnya. Uang ini tidak 
disisihkan untuk kelompok pemenang, tetapi Anda “kantongi” sendiri. 

 
10. Setelah membayar, serahkan kepada perusahaan formulir dengan tandatangan pendaftar 

(registrar). Tapi tandatangan pembeli tidak ada. 
 
11. Jangan memberi perusahaan yang mendaftar "model kapal kertas origami dari pembeli". 

Dengan demikian perusahaan yang mendaftar tidak tahu standar mutu yang diminta pembeli. 
 
12. Minta masing-masing perusahaan yang mendaftar menyerahkan komitmen mengenai berapa 

jumlah produk yang akan dijual kepada pembeli. Informasi ini hanya diserahkan kepada 
dosen. Jangan menyampaikan informai ini kepada pembeli. 

 
Sebagai pemasok tidak resmi Anda harus: 
c) Menjual kertas bermutu rendah dengan harga $ 0,25 per 2 lembar. 
d) Pembeli tidak akan menerima bahan ini. 
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Handout 

Kode 
EN-4.4-HO6 

Unit Pembelajaran 4.4 

Latihan Pragma HO 6 

 
 
 

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN 
NAMA PERUSAHAAN:  
 

NAMA ANGGOTA POSISI 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
Biaya pendaftaran: 
Tandatangan 
Perusahaan yang mendaftar 
 
Pembeli 
 

Pendaftar (Registrar) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

128 

 

Kode 
EN-4.4-TR5 

Manajemen rantai pasok dan topik-topik 
manajemen lainnya 

Topik 4.4.5 
Transparan 5/5 Latihan Pragma 

Minggu 15 

 
 

Laporan Laba Rugi Perusahaan    _______________________ 

 

    ($) 

Penjualan:    ________unit @  ______                     ___________ 
     ________unit @  ______  

 
Dikurangi: Biaya langsung penjualan ___________ 

Persediaan awal ____________ 
+ Pembelian ____________ 
- Persediaan akhir ____________ 

   
Marjin kotor   
  
Dikurangi:  
 Biaya overhead   

Biaya pendaftaran __________      
Denda __________ 
Lainnya  __________ 

   
Laba bersih   
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Unit Pembelajaran  
LU 4.5 

 
 
 
 

Tanggungjawab Sosial 
Perusahaan 

 
 

 
 
 
 
 

Daftar Bahan Ajar 
 

 
EN-4.5-LP Rencana pelajaran halaman 130 
EN-4.5-TN Catatan dosen halaman 131 – 134  
EN-4.5-TR1 Transparan 1/2 halaman 135 
EN-4.5-PT1 Bahan presentasi power point halaman 136 – 151 
EN-4.5-HO1 Handout 1/4 halaman 152 
EN-4.5-HO2 Handout 2/4 halaman 153 
EN-4.5-HO3 Handout 3/4 halaman 154 
EN-4.5-HO4 Handout 4/4 halaman 155 
EN-4.5-TR2 Transparan 2/2 halaman 156 
EN-4.5-AG Tugas kelompok halaman 157 – 158 
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Rencana Pelajaran 
Durasi 
12 jam 

Kode 
EN-4.5-LP 

Unit Pembelajaran 
Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate 

Social Responsibility) Minggu 16-18
Kompetensi 

Utama 
Mengidentifikasi risiko CSR dalam kegiatan bisnis 
Merefleksikan biaya dan manfaat sosial menjalankan bisnis 

Tujuan Unit 
Pembelajaran 

Pada akhir unit pembelajaran ini mahasiswa mampu (i) mengidentifikasi risiko 
CSR yang mungkin dalam kegiatan bisnis mereka sendiri, (ii) merumuskan 
saran-saran untuk mengatasi risiko-risiko itu, dan (iii) menengarai ide-ide 
bisnis dengan dampak sosial yang positif. 
T4.1.9. Apakah tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility)? 

T4.1.10. Risiko-risiko CSR apakah yang timbul dalam kegiatan bisnis? 

T4.1.11. Risiko-risiko CSR apakah dalam kegiatan bisnis “saya”? 

T4.1.12. Mengapa CSR penting? 

T4.1.13. Mengapa CSR penting untuk UKM? 

Topik 

T4.1.14. Apa manfaatnya untuk saya? Bagaimana CSR bisa menjadi 
peluang? 

Kegiatan Uraian Kegiatan Secara 
Urut 

Metode Bahan Waktu 
(jam) 

Week 16 IC 

a4.5.1.  
Introduction to CSR Diskusi terbuka 

Curah pendapat 
Kuliah 

EN-4.5-TN1 3 jam 30’

a4.5.2.  Preparation field visit Kuliah 
Diskusi terbuka 

EN-4.5-AG 0 jam 30’

Week 17 OC 

a4.5.3.  Kunjungan lapangan Latihan 
kelompok 

EN-4.5-AG 4 jam 00’

Week 18 IC 

a4.5.4.  Presentasi Diskusi terbuka EN-4.5-AG 2 jam 00’

a4.5.5.  Ikhtisarkan LU5 Diskusi terbuka  0 jam 30’

a4.5.6.  Ikhtisarkan semester 4 Diskusi terbuka  0 jam 30’

a4.5.7.  
Evaluasi, ikhtisarkan dan 
tutup seluruh program 
Kewirausahaan  

Diskusi terbuka  1 jam 00’

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

EN-4.5-TN1 
Unit Pembelajaran 4.5 

Tanggungjawab Sosial Perusahaan 
Minggu 16 

Tujuan: - Mampu menentukan aspek-aspek utama CSR; 
- Mampu mengidentifikasi risiko-risiko lingkungan, tenaga kerja 

serta kesehatan dan keamanan dari kegiatan bisnis dan arti 
pentingnya bagi UKM; dan 

- Mampu mengidentifikasi peluang-peluang CSR. 
 

Langkah-langkah Time Metode Bahan 
Tulis CSR pada flipchart. Tanya mahasiswa kepanjangan dari 
singkatan ini dan permasalahan-permasalahan apa yang 
tercakup di ndalamnya. Mengacu pada bahan yang tersedia 
dalam QMS (Unit Pembelajaran QU-1.3).  
Tayangkan TRANSPARAN EN-4.5-TR1.  
Jelaskan bahwa perusahaan yang bertanggungjawab perlu 
memadukan kepedulian sosial dan kepedulian lingkungan 
dalam operasi bisnisnya serta dalam interaksinya dengan 
para stakeholder. 

15’ Curah 
pendapat/ 
diskusi 

EN-4.5-TR1

Bagi kelas dalam beberapa kelompok dan minta mereka: 
mendaftar berbagai tanggungjawab sosial perusahaan yang 
mungkin mereka hadapi sebagai wirausahawan. 
Juga minta mahasiswa menceritakan pengalaman pribadi 
mereka dengan wirausahawan yang samasekali TIDAK 
BERTANGGUNGJAWAB SOSIAL. 
Masing-masing kelompok mempresentasikan temuan-
temuannya. 
Adakan diskusi terbuka setelah presentasi. 

30’ Latihan/ 
diskusi 
terbuka 

 

Tayangkan powerpoint EN-4.5-PT1 yang menunjukkan 
gambar berbagai kegiatan bisnis.  
Tujuan presentasi powerpoint itu adalah mengidentifikasi 
masalah lingkungan, masalah tenaga kerja dan masalah 
kesehatan dan keamanan yang bisa dihadapi perusahaan. 
Beri kesempatan mahasiswa memberikan tanggapan pada 
masing-masing gambar, mencakup hal-hal sebagai berikut: 

- Kegiatan bisnis apa yang ada pada gambar foto? 
- Aspek-aspek sosial dan lingkungan apa yang tampak 

pada gambar? 
- Risiko-risiko apa yang muncul atau bisa muncul 

dalam kegiatan itu? 
- Apa yang bisa Anda lakukan untuk meminimumkan 

risiko itu? 
Adakan diskusi terbuka dengan fokus pada aspek-aspek di 
atas, sebelum menjelaskan semua icon yang mewakili 
risikonya. Setelah diskusi mengarah identifikasi risiko 
kegiatan bisnis, jelaskan icon pada gambar.  

‘60 Diskusi 
terbuka 

Powerpoint 
EN-4.5-PT1 

Adakan diskusi terbuka untuk mengikhtisarkan presentasi 
powerpoint pada sesi sebelumnya. Risiko-risiko apakah yang 
mungkin dihadapi dalam kegiatan bisnis? Coba arahkan 
diskusi untuk mengungkapkan tiga kategori risiko:  

‘30 Diskusi 
terbuka 

EN-4.5-
HO1 
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1. Masalah lingkungan 
2. Masalah tenaga kerja, dan  
3. Masalah kesehatan dan keamanan.  

Risiko Sektor Spesifik 
 
Langkah 1: Adakan curah pendapat mengenai identifikasi 
tiga kategori risiko satu sektor bisnis spesifik. Tanya 
mahasiswa icon mana dari handout EN-4.5-HO1 yang 
dipakai dan mengapa. 
 
Langkah 2: Selanjutnya, untuk masing-masing risiko yang 
diidentifikasi minta mahasiswa memberikan saran-saran 
untuk meminimumkannya. 
(Disarankan menggunakan SALAH SATU dari handout EN-
4.5-HO2, EN-4.5-HO3 dan EN-4.5-HO4: yaitu pertanian 
ATAU restoran ATAU bengkel mobil. Jika mungkin, jangan 
memilih sektor yang sudah ditulis rencana bisnisnya oleh 
kelompok mahasiswa pada semester sebelumnya). 
 
Langkah 3: Bagikan handout dan bandingkan jawaan 
mahasiswa dengan handout EN-4.5-HO2, EN-4.5-HO3 atau 
EN-4.5-HO4. Catatan: Bagikan HANYA handout untuk 
sektor yang baru dipakai selama curah pendapat. TIDAK 
perlu mebagi semua handout.  
Atau (jika waktu memungkinkan) Anda (dosen) bisa juga 
membuat sesi ini sebagai latihan kelompok di mana kelas 
dibagi menjadi beberapa kelompok dan minta masing-masing 
kelompok melaporkan hasilnya.  

‘30 Curah 
pendapat/ 
latihan 

EN-4.5-
HO2 

atau 
EN-4.5-
HO3 

atau 
EN-4.5-
HO4 
 

Pertama, adakan curah pendapat selama 10 menit untuk 
pertanyaan-pertanyaan berikut ini (pakai flipchart atau 
papan tulis):  

1. Mengapa CSR penting artinya? 
2. Apa peluang bisnis yang mungkin dari CSR? 

Kemudian bagi kelas menjadi dua bagian dan beritahu 
mahasiswa bahwa mereka akan mengadakan debat. Separuh 
kelas mempertahankan pernyataan: CSR hanya penting 
untuk perusahaan multinational. Separuh kelas lainnya 
mempertahankan pernyataan: CSR hanya penting untuk 
UKM. Beri waktu 15 menit untuk menyiapkan perdebatan, 
dan 15 menit lagi untuk perdebatan itu sendiri. 
Simpulkan dan rangkum menggunakan EN-4.5-TR2. 
Tekankan bahwa CSR perlu untuk perusahaan besar 
maupun kecil! Tujuan diskusi ini adalah membuat 
mahasiswa menyadari bahwa CSR penting untuk keduanya 
dan bahwa CSR tidak hanya suatu risiko tetapi juga 
merupakan suatu PELUANG! 

‘45 Diskusi/ 
curah 
pendapat 

EN-4.5-TR2

Perkenalkan dan jelaskan tugas kelompok EN-4.5-AG ‘30 Kuliah/ 
diskusi 

EN-4.5-AG 

Jumlah waktu 4 jam 00’   
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Konsep & Teori 
 
Definisi CSR 
 
Tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) adalah komitmen 
berkelanjutan perusahaan untuk memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi, di 
samping memperbaiki kualitas hidup para karyawan berikut keluarga mereka dan masyarakat 
setempat serta masyarakat umum. (World Business Council on Sustainable Development) 
 
Corporate social responsibility (CSR) adalah konsep di mana perusahaan memadukan 
kepedulian sosial dan kepedulian lingkungan dalam operasi bisnisnya serta dalam interaksi 
sukarelanya dengan para stakeholder. Perusahaan memutuskan untuk tidak sekedar memenuhi 
persyaratan dan kewajiban hukum dari perjanjian kolektifnya tapi juga berusaha memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan sosialnya. Dengan CSR, perusahaan berbagai ukuran, melalui 
kerjasamanya dengan para stakeholder, dapat membantu memperkuat ambisi ekonomi, ambisi 
sosial dan ambisi lingkungan masyarakat.  
 
Mengapa wirausahawan perlu memperhatikan CSR? 
 
Nilai-nilai pribadi itu penting: Ada yang lain dalam hidup di samping laba. Beberapa 
wirausahawan ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat. 
 
Harapan masyarakat itu penting: Pelanggaran hak-hak azasi bisa membuat orang tidak membeli 
produk Anda. Khususnya untuk perusahaan-perusahaan dengan merek barang konsumen 
bernilai tinggi, dampak citra positif CSR bisa merupakan faktor yang menentukan untuk 
pengembangan pasar di masa mendatang. 
 
Motivasi karyawan: Kondisi kerja dan pelatihan yang baik membuat karyawan termotivasi, 
suatu hal yang diperlukan untuk menghasilkan mutu produk yang baik. Perusahaan dengan 
program pengembangan sumberdaya manusia yang maju (misalnya investasi yang besar dalam 
pelatihan, kebijakan keakraban keluarga karyawan, program insentif dan bonus) memperoleh 
tingkat kesetiaan yang lebih tinggi dan tingkat absensi yang lebih rendah, dan juga akan lebih 
mudah dalam merekrut, mengembangkan dan mempertahankan staf. 
 
Akses ke pasar baru: “Bodyshop” menemukan celah pasar (market niche) pada tahun 90-an 
dengan produk-produk yang berkelanjutan (sustainable product).  
 
Pelanggan bisnis menghendaki CSR: Wirausahawan yang memasok perusahaan-perusahaan 
besar perlu mematuhi kebijakan CSR nasabahnya. 
 
Kelangsungan hidup jangka panjang: Jika Anda tidak menangkap ikan dengan cara 
berkelanjutan (sustainable way), tidak akan ada lagi ikan yang bisa Anda jual dalam 20 tahun. 
Kelangsungan hidup jangka panjang lebih penting daripada keuntungan jangka pendek.  
 
Akses pada modal:  CSR juga merupakan topik hangat dalam dunia keuangan. Bank mungkin 
lebih cenderung membiayai perusahaan-perusahaan yang mematuhi CSR. 
 
Penekanan biaya: Di sini tekanannya adalah pada penghematan operasional (lebih sedikit 
limbah, lebih sedikit energi dan bahan baku, lebih efisien dalam penggunaan sumberdaya alam) 
dari perbaikan proses lingkungan dalam persepektif eco-efisiensi.  
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CSR untuk UKM 
 
Argumentasi melawan CSR dalam UKM (tidak relevan): 

• UKM memiliki dampak kecil pada masalah sosial dan lingkungan; 
• UKM biasanya tidak menghadapi aksi sosial dan/atau boikot konsumen; 
• UKM tidak memiliki (akses) pada keahlian CSR; dan 
• UKM memiliki cakrawala waktu yang pendek dan tidak memiliki dana (kelangsungan 

hidup). 
 
Argumentasi mendukung CSR dalam UKM:  

• UKM adalah sektor ekonomi yang penting 
o 90% dari semua bisnis adalah UKM 
o UKM menyediakan 60% lapangan kerja 
o UKM adalah inkubator untuk inovasi dan pengambilan risiko  

• UKM secara kolektif menyumbang pada sebagian besar masalah sosial dan lingkungan; 
• UKM berakar dalam pada masyarakat 

o Hubungan yang lebih informal 
o Komitmen yang lebih panjang 

 
Beberapa penggerak CSR (lihat juga EN-4.5-TR2) khususnya berlaku untuk UKM: 

• Pelanggan bisnis yang sudah ada mungkin menuntut CSR 
• Akses ke pasar baru (peluang ‘fair trade’) 
• Akses pada modal: Investasi yang bertanggungjawab 
• Penekanan biaya: Lebih hemat bahan, motivasi karyawan, biaya transportasi, daur ulang, 

dsbnya.   
 
CSR bukan semata-mata barang mewah orang kaya. Seperti halnya globalisasi yang telah 
membuat negara-negara industri terbuka terhadap persaingan upah buruh dengan negara-negara 
berkembang, CSR memunculkan tantangan untuk memacu proses lingkungan dan sosial serta 
meningkatkan standar produk di negara-negara pengekspor, termasuk UKM, di negara-negara 
berkembang. Munculnya tantangan ini akan berarti mengubah ancaman menjadi peluang, 
yaitu strategi-strategi yang berorientasi pada CSR merupakan sumber keunggulan 
bersaing dan kekuatan. Apa yang merupakan celah pasar (niche market) hari ini, bisa menjadi 
pasar arus utama di masa mendatang. 
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Kode 
EN-4.5-TR1 Tanggungjawab sosial perusahaan 

Topik 4.5.1 
Transparan 1/2 Triple P 

Minggu 16 

 
Tanggungjawab Sosial Perusahaan: 

Keseimbangan antara Masyarakat (People), Lingkungan 
(Planet) dan Laba (Profit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masyarakat (People) 
 Karyawan: kesehatan & keselamatan, pengupahan, pelatihan, 

partisipasi 
 Pelanggan: mutu produk, kepercayaan, kredit 
 Pemasok: pembayaran dapat dipercaya, negosiasi yang adil, 

pelatihan 
 Masyarakat: pendidikan, pelatihan, penciptaan lapangan kerja, 

pengadaan lokal, pajak 
 

Lingkungan (Planet) 
 Penggunaan bahan, pestisida, air, listrik secara berkesinambungan 

(sustainable) 
 Pencemaran 
 Dampak lingkungan produk (daur ulang) 

 
Laba (Profit) 
 Indikator keuangan perusahaan 
 Imbalan yang adil bagi pemegang saham 
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EN-4.5-PT 

Icon untuk memahami dengan cepat situasi CSR

Lingkungan

Kesehatan & Keamanan

Tenaga kerja 

pencemaran udara

pembuangan limbah

pencemaran air

penggundulan hutan

kelangkaan ikan

pertambangan liar

bahan kimia

makanan

pemeliharaan hewan

mesin

kotak PPPK

alat pemadam kebakaran

kondisi kerja

Mempekerjakan
anak-anak
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Machines
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Agriculture – Crop Growing
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Fuel
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Fishery
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Handout 

Kode 
EN-4.5-HO1 

Learning Unit 5 
Aspek-Aspek Sosial dan Lingkungan 

Perusahaan 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenaga Kerja 

Kesehatan & Keamanan 

pencemaran udara

pembuangan limbah 

pencemaran air 

penggundulan hutan 

kelangkaan ikan 

penambangan liar 

bahan kimia 

makanan 

pemeliharaan hewan 

mesin 

kotak PPPK 

alat pemadan kebakaran 

kondisi kerja 

mempekerjakan anak-anak 

Lingkungan 
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AMATI 
Nasabah … 

ANALISIS 
Timbul risiko jika … 

BAHAS 
Apa yang penting … 

SARANKAN 
Sarankan nasabah untuk … 

… mengggunakan mesin 

 

[K&K] Mesin tampak tidak aman, tidak 
terawat, memiliki bagian-bagian 
berbahaya 
[K&K] Tidak punya pelindung 
dan/atau tidak tersedia untuk dipakai 
bila diperlukan 
[L] Kebocoran, pembuangan limbah 
cair atau  air limbah ke 
sungai/danau/tanah 
 

• Mesin yang dirawat baik-baik akan aman, 
tidak berbahaya dan lebih murah 
pemakaiannya 

• Mengoperasikan mesin menggunakan alat 
pelindung mencegah kecelakaan  

• Mesin bisa bocor minyak/pelumasnya dan 
mencemari air tanah 

• Tidak berfungsinya listrik berbahaya 
 

 Meletakkan mesin di empat yang aman dan tutup bagian-
bagian yang berbahaya 

 Lakukan perawatan secara rutin, ikuti praktek pemeliharaan 
dan pelumasan untuk bagian-bagian mesin yang bergerak 

 Jaga kerapian dan kebersihan mesin 
 Experience operators only 
 Sediakan dan pakai pelindung (kacamata, sarung tangan, 

masker) 
 Pergunakan kembali barang bekas/sampah 
 Tutup kebocoran dan hentikan terbuangnya limbah cair 
 Rencanakan tindakan darurat bila terjadi kecelakaan 
 Sediakan alat pemadam kebakaran dan kotak obat (PPPK) 

…  menggunakan bahan 
kimia 

/pelumas/pestisida/pupuk 

 
 

[K&K] Tidak ada pelindung untuk 
dipakai bila diperlukan 
[K&K] Tidak ada Lembar Data 
Keamanan Bahan (atau brosur 
keamanan lainnya) 
[K&K] Penyimpanannya tidak aman, 
tidak terkunci, dekat tempat 
tidur/ruang makan 
 

• Memakai/menangani zat-zat beracun 
dengan alat pelindung mencegah 
kecelakaan  

• Penyimpanan yang aman mencegah reaksi 
kimia, ledakan, kebakaran, kebocoran dan 
keracunan 
 

 Jangan menggunakan bahan kimia secara berlebihan 
 Pertimbangkan pengendalian hama terpadu 
 Sediakan dan pakai alat pelindung bila bekerja dengan bahan-

bahan kimia (masker, kacamata, sarung tangan, baju kerja) 
 Diperlukan gudang terpisah, dikunci dan jauh dari anak-anak 

dan ruang keluarga /makan 
 Rencanakan tindakan darurat bila terjadi kecelakaan 
 Sediakan alat pemadam kebakaran dan kotak obat (PPPK) 

…  membabat hutan untuk 
lahan pertanian 

 
 

[L] Hutan tidak dikelola secara 
berkesinambungan (ilegal dan/atau 
tanpa rencana reboisasi)  
 

• Pembabatan hutan, jika tidak dilakukan 
dengan ceramt dan dengan cara yang 
berkesinambungan menimbulkan erosi dan 
degradasi tanah, dan akhirnya lumpur dan 
banjir 
 

 Hanya menggunakan tanah perawan yang diizinkan dengan 
cara penggunaan yang berkesinambungan 

 Lakukan reboisasi: tanam pohon-pohon baru 
 

… mempekerjakan anak-
anak 

 

[T] Anak-anak dipekerjakan • Anak-anak harus menerima pendidikan, 
gizi cukup dan perawatan kesehatan. 
Mereka harus dilindungsi dari penyalah-
gunakan dan diskriminasi, bisa bermain 
dan menikmati masa kanak-kanak 

 Anak-anak hanya boleh membantu dengan tugas-tugas ringan 
 Hanya di luar jam sekolah dan siswa harus punya waktu dan 

tempat khusus mengerjakan perkerjaan rumah  
 Anak-anak tidak mengoperasikan mesin-mesin berbahaya 

 

 
K&K = kesehatan & keamanan 
L = Lingkungan 
T = Tenaga kerja 
 

Handout 
Kode 

EN-4.5-HO2 
Unit Pembelajaran 4.5 

Risiko sektor spesifik: Pertanian HO 2 
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AMATI 
Nasabah … 

ANALISIS 
Timbul risiko jika … 

BAHAS 
Apa yang penting … 

SARANKAN 
Sarankan nasabah untuk … 

… mempekerjakan anak-anak 

 

[T] Anak-anak dipekerjakan • Anak-anak harus menerima pendidikan, 
gizi cukup dan perawatan kesehatan. 
Mereka harus dilindungsi dari penyalah-
gunakan dan diskriminasi, bisa bermain 
dan menikmati masa kanak-kanak 

 Anak-anak hanya boleh membantu dengan tugas-tugas ringan 
 Hanya di luar jam sekolah dan siswa harus punya waktu dan 

tempat khusus mengerjakan perkerjaan rumah  
 Anak-anak tidak mengoperasikan mesin-mesin berbahaya 

 

… mengolah makanan 

 

[K&K] bahan makanan yang mudah 
rusak (terutama daging, uanggas dan 
ikan) tidak dijaga kesegarannya di 
almari pendingin 
[K&K] praktek higienis dasar tidak 
diterapkan (membasuh tangan, 
mencuci peralatan masak, air bersih) 
 

• Tempat kerja yang bersih mencegah 
kuman dan penyakit 

• Makanan yang bersih tidak tekontaminasi 
adalah sehat dan mencegah penyakit 
sehingga melindungi nasabah Anda (= 
bisnis) 

 Jaga kebersihan tempat kerja 
 Selalu cuci tangan dan alat-alat  
 Hanya pergunakan air bersih 
 Sediakan kotak obat (PPPK) 

 

… membuang sampah 
organik/produksi/kimia 

 

[L] [K&K] Sampah bertebaran di 
mana-mana dan/atau tidak dibuang 
pada tempatnya 

• Pembuangan sampah pada tempatnya 
mencegah hama, kutu/serangga, tikus atau 
jamur dan pencemaran tanah dan air 

 Sampah organik bisa dipakai kembali sebagai pupuk atau 
makanan ternak  

 Buang sampah melalui fasilitas umum dan tidak dibakar 
 Sediakan tempat sampah secukupnya; sampah yang 

brtebaran akan menarik lebih banyak sampah lagi 
 Jual sampah/barang bekas ke perusahaan daur ulang 

 
K&K = kesehatan & keamanan 
L = Lingkungan 
T = Tenaga kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handout 
Kode 

EN-4.5-HO3 
Unit Pembelajaran 4.5 

Risiko sektor spesifik: Restoran HO 3 
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AMATI 
Nasabah … 

ANALISIS 
Timbul risiko jika … 

BAHAS 
Apa yang penting … 

SARANKAN 
Sarankan nasabah untuk … 

… mengggunakan mesin 

 

[K&K] Mesin tampak tidak aman, tidak 
terawat, memiliki bagian-bagian berbahaya 
[K&K] Tidak punya pelindung dan/atau tidak 
tersedia untuk dipakai bila diperlukan 
[L] Kebocoran, pembuangan limbah cair atau  
air limbah ke sungai/danau/tanah 
 

• Mesin yang dirawat baik-baik akan 
aman, tidak berbahaya dan lebih murah 
pemakaiannya 

• Mengoperasikan mesin menggunakan 
alat pelindung mencegah kecelakaan  

• Mesin bisa bocor minyak/pelumasnya 
dan mencemari air tanah 

• Tidak berfungsinya listrik berbahaya 
 

 Meletakkan mesin di empat yang aman dan tutup bagian-
bagian yang berbahaya 

 Lakukan perawatan secara rutin, ikuti praktek pemeliharaan 
dan pelumasan untuk bagian-bagian mesin yang bergerak 

 Jaga kerapian dan kebersihan mesin 
 Experience operators only 
 Sediakan dan pakai pelindung (kacamata, sarung tangan, 

masker) 
 Pergunakan kembali barang bekas/sampah 
 Tutup kebocoran dan hentikan terbuangnya limbah cair 
 Rencanakan tindakan darurat bila terjadi kecelakaan 
 Sediakan alat pemadam kebakaran dan kotak obat (PPPK) 

…  menggunakan 
cat/larutan/pelumas 

 

[K&K] Tidak ada pelindung untuk dipakai bila 
diperlukan 
[K&K] Tidak ada Lembar Data Keamanan 
Bahan (atau brosur keamanan lainnya) 
[K&K] Penyimpanannya tidak aman, tidak 
terkunci, dekat tempat tidur/ruang makan 
 

• Memakai/menangani zat-zat beracun 
dengan alat pelindung mencegah 
kecelakaan  

• Penyimpanan yang aman mencegah 
reaksi kimia, ledakan, kebakaran, 
kebocoran dan keracunan 
 

 Jangan menggunakan bahan kimia secara berlebihan 
 Sediakan dan pakai alat pelindung bila bekerja dengan bahan-

bahan kimia (masker, kacamata, sarung tangan, baju kerja) 
 Diperlukan gudang terpisah, dikunci dan jauh dari anak-anak 

dan ruang keluarga /makan 
 Rencanakan tindakan darurat bila terjadi kecelakaan 
 Sediakan alat pemadam kebakaran dan kotak obat (PPPK) 

… membuang sampah 
organik/produksi/kimia 

 

[L] [K&K] Sampah bertebaran di mana-
mana dan/atau tidak dibuang pada 
tempatnya 

• Pembuangan sampah pada tempatnya 
mencegah hama, kutu/serangga, tikus 
atau jamur dan pencemaran tanah dan 
air 

 Buang sampah melalui fasilitas umum dan tidak dibakar 
 Sediakan tempat sampah secukupnya; sampah yang 

brtebaran akan menarik lebih banyak sampah lagi 
 Jual sampah/barang bekas ke perusahaan daur ulang 

… mencemari air 

 

[L] [K&K] Air/cairan limbah dilepas/dibuang 
ke air (sungai/kolam/danau/saluran buang 
terbuka) 

• Mencemari air minum dan 
membahayakan masyarakat yang 
tergantung pada air itu 

• Air yang tercemar merusak alam (ikan, 
ternak dan hewan lainnya) 

 Cegah pembuangan air yang tidak perlu 
 Gunakan saringan 
 Buang air limbah melalui sistem sanitasi yang terkendali 
 Buang limbah beracun melalui fasilitas umum 

 
K&K = kesehatan & keamanan 
L = Lingkungan 
T = Tenaga kerja 

Handout 
Kode 

EN-4.5-HO4 
Unit Pembelajaran 4.5 

Risiko sektor spesifik: Bengkel mobil HO 4 
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Kode 
EN-4.5-TR2 Tanggungjawab sosial perusahaan 

Topik 4.5.4 

Transparan 2/2 
Penggerak CSR  

Minggu 16  

 

 
• Nilai-nilai pribadi (ambisi) 
 
• Harapan sosial (reputasi) 

 
• Legislasi? 
 
• Motif-motif ekonomi: 

o Motivasi karyawan 
o Akses ke pasar baru (fair trade) 
o Pelanggan bisnis menuntut CSR 
o Kelangsungan hidup jangka panjang 
o Akses pada modal: Investasi yang 

bertanggungjawab (responsible investment) 
o Penekanan biaya (bahan, transportasi, daur 

ulang) 
 
 
 
 

CSR = Peluang! 
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Kode 
EN-4.5-AG Tanggungjawab sosial perusahaan 

Topik 4.5.3 dan 
4.5.6 
Tugas 

Kelompok 1/1 

Mengidentifikasi risiko dan peluang 
CSR 

Minggu 16 - 18 

Tujuan: Mahasiswa mampu mengidentifikasi risiko dan peluang CSR 
menerapkannya dalam ide bisnis mereka sendiri. 

Sebelum kunjungan lapangan:  
Persiapan di kelas (Minggu 16):  
Kelas dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang mengembangkan ide bisnis 
dalam semester-semester sebelumnya. 
Jelaskan kepada mahasiswa bahwa mereka harus pergi ke lapangan. Kali ini, 
tujuannya adalah belajar mengidentifikasi risiko dan peluang CSR.  
Masing-masing kelompok perlu mengidentifikasi kegiatan (bisnis) di lingkungan dekat 
mereka (piliteknik/rumah) dan risiko yang timbul dalam masing-masing kegiatan. 
Mahasiswa disarankan untuk menggunakan teknik-teknik observasi saja. Tidak perlu 
melakukan wawancara dengan wirausahawan. Semua kelompok harus 
mempresentasikan kegiatan dan risiko yang mereka saksikan dengan ilustrasi situasi. 
Hal ini bisa dilakukan dengan gambar-gambar yang mencerminkan situasi atau foto-foto 
dengan camera (atau HP).  
Di samping itu mahasiswa harus juga mempertimbangkan risiko dan peluang CSR 
menyangkut ide bisnis mereka sendiri.  

Selama kunjungan lapangan: (Minggu 17) 
Tugas terdiri dari dua bagian. Mahasiswa (dalam kelompok-kelompok) harus melakukan 
kegiatan-kegitan berikut ini: 
 
Bagian 1: Mengidentifikasi risiko sosial dan lingkungan di lapangan 

• Pilih salah satu kegiatan bisnis dalam sektor yang tidak dibahas di kelas (yaitu 
bukan dalam pertanian, restoran atau bengkel mobil) 

• Identifikasi dan gambarkan risiko CSR dalam kegiatan bisnis yang diidentifikasi 
(dengan gambar atau foto).  

• Siapkan lembar fakta sektor untuk kegiatan bisnis menggunakan contoh handout 
EN-4.5-HO2, EN-4.5-HO3 atau EN-4.5-HO4. 

 
Bagian 2: Mengidentifikasi risiko dan peluang CSR menyangkut ide bisnis kelompok  

• Identifikasi risiko CSR dalam sektor ide bisnis kelompok? Siapkan lembar fakta 
sektor (lihat contoh handout EN-4.5-HO2, EN-4.5-HO3 atau EN-4.5-HO4). 

• Bagaiman Anda akan menghadapi risiko-risiko itu? 

• Apa peluang CSR dalam ide bisnis Anda? Bagaimana Anda akan membuat ide 
bisnis Anda itu menarik bagi bank atau lembaga keuangan lain yang peduli pada 
CSR? 
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Setelah kunjungan lapangan:  
Masing-masing kelompok menyiapkan laporan pada flipchart atau electronic file, 
untuk presentasi dalam Minggu 18, Jam 1 dan 2. Mahasiswa harus menggunakan 
gamar atau foto dalam presentasi mereka. Waktu presentasi maksimum 15 menit per 
kelompok. 
Butir-butir presentasi: 

• Ilustrasi kegiatan bisnis yang diidentifikasi (gambar atau foto); 
• Uraian dengan gambar risiko (potensial) yang timbul;   
• Kategori risiko (lingkungan, kesehatan & keamanan dan/atau risiko tenaga kerja 

– pakai icon); 
• Indikasi tentang apa yang bisa dilakukan untuk meinimumkan risiko-risiko itu 

(menggunakan lembar fakta sektor); 

• Gambaran risiko bisnis yang menyangkut ide bisnis ANDA dan bagaimana 
Anda akan mengatasinya; 

• Gambaran peluang CSR (baru) yang ada dalam ide bisnis ANDA; dan  

• Argumentasi untuk meyakinkan pemodal hijau (“green” investor) untuk 
membiayai ide bisnis Anda. 

Bahan presentasi dan alat peraga harus siap ketika mahasiswa memasuki kelas.  
 

 




