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Assalamu’alaikum, Wr.WB. 

 
 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan 

inayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Pendamping Produk Kreatif 

Kewirausahaan ini sebagai salah satu buku pelengkap dan buku kerja siswa SMK ISLAM PB. 

SOEDIRMAN I tingkat XII (dua belas) semester 5 dan 6 untuk Kompetensi Keahlian MM. 

Buku Pendamping ini di susun untuk pembelajaran siswa secara aktif, inovatif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan, yang dilengkapi dengan soal-soal/penilaian pengetahuan, ketrampilan 

maupun sikap, untuk persiapan pemberian pembelajaran yang mencakup materi mulai dari KD 

3.1 sampai 3.10 dan KD 4.1 Sampai KD 4.10 dalam bentuk buku kerja. Adapun keluasan dan 

kedalaman materi disesuaikan dengan alokasi waktu dan kemampuan siswa SMK Islam PB. 

Soedirman 1 pada umumnya. 

Kami berharap dengan ditulisnya Buku Pendamping ini akan memperlancar Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM) di sekolah, karena anak akan dituntut untuk lebih banyak aktif dengan 

berbagai stimulus dan menganalisa informasi apa yang telah disampaikan oleh kami sebagai guru 

mata pelajaran. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya kepada semua pihak 

baik teman seperjuangan maupun sekolah. 

 

Wa’alaikumsalam, Wr.Wb. 

“ALHAMDULILLAH” 

MAN JADDA WAJADA 

SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN BERHASIL 

AMIN. 

Jakarta, 9 Juli 2020 

 

 
 

LILIK DWI A, S.Kom 
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Gambar 1.1 Contoh produksi kaos secara massal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB : 1 
PRODUKSI MASSAL 

 

Kompetensi Dasar 

3.1 Menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal 

4.1 Membuat indikator keberhasilan tahapan produksi massal 
 

 

 

 

Produksi Massal 

Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari bab ini siswa diharapkan mampu: 

1. Memahami konsep produksi masal 

2. Memahami perencanaan dan peramalan produksi massal 

3. Menjelaskan pengukuran keberhasilan produksi massal 

4. Mengetahui tahapan pada produksi massal 

A. Hakikat dan Konsep Produksi Massal 

1. Pengertian Produksi Massal 

Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu suatu benda atau menciptakan benda baru 

sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal berarti mengikut 

sertakan atau melibatkan banyak orang. Sehingga produksi massal adalah kegiatan memproduksi 

barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui  

serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya.
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2. Ciri-ciri Produksi Massal 

Ciri-ciri produksi massal antara lain sebagai berikut: 

a. Produk yang dihasilkan dalam jumlah besar 

b. Biaya perunit rendah 

c. Bertujuan menguasai pasar 

d. Dijual di pasar bebas 

e. Hampir tidak ada variasi produk 

f. Harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat massa tunggu 

Bila terjadi kelebihan produk (over production) perusahaan akan memaksa pasar dengan 

melakukan promosi, discount, hadiah dll, agar produk cepat terserap. 

3. Kelebihan dan Kekurangan Produksi 

Massal Kelebihan: 

a. Hemat biaya 

b. Efisiensi waktu 

c. Tingkat keakuratan tinggi 

d. Tingkat produksi cepat 

 
Massal Kekurangan: 

a. Kegiatan produksi sangat kaku 

b. Kurang beragamnya variasi produk 

c. Biaya mesin mahal 

d. Tidak ada jaminan produk akan laris dipasaran 

 
 

B. Perencanaan Produksi Massal 

1. Pengertian Perencanaan Produksi 

Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada 

suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti 

tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk 

mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. 

2. Ruang Lingkup Perencanaan Produksi 

Menurut Sukaria Simulingga (2013), perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan 

berikut: 
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a. Mempersiapkan rencana produksi 

b. Membuat jadwal penyelesain produk 

c. Merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar 

d. Menjadwalkan proses operasi tiap unit 

e. Menyampaikan jadwal pada pemesan 

3. Tujuan dan Fungsi perencanaan Produksi 

Tujuan: 

a. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan 

Salah satu tujuan perencanaan produk massal.yaitu meminimalkan biaya produksi 

dan memaksimalkan keuntungan.Dengan membuat perencanaan produk,maka akan 

dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi,seperti 

penyediaan bahan baku,tenaga kerja dan yang lainnya 

b. Memaksimalkan kepuasan pelanggan 

Tingkat kepuasaan pelanggan terhadap produk merupakan tujuan dari perencanaan 

semakin besar tingkat kepuasaan pelanggan terhadap produk,maka semakin mudah 

bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ,sebaliknya semakin pelanggan 

tidak puas terhadap produk,maka akan semakin sulit bagi perusahaan mendapatkan 

keuntungan dari produk tersebut. 

c. Meminimalkan perubahan nilai produksi 

Perencanaan produksi yang tepat akan menimbulkan resiko kehilangan nilai 

produksi suatu produk, contohnya, perusahaan bahan baku di gudang harus di 

produksi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. 
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d. Meminimalkan perubahan tenaga kerja 

Perencanakan produksi yang baik juga akan menentukan berapa banyak tenaga kerja 

yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. 

Dengan perencanaan yang berkaitan dengan tenaga kerja tersebut,maka biaya tenaga 

kerjapun bisa diminamalkan. 

e. Memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik 

Dengan perencanaan produk yang baik berarti penggunaan perlengkapan yang 

terdapat dalam pabrikpun di maksimalkan 

Fungsi dari perencanaan produksi adalah : 

a. Menjamin rencana produksi dan pemasaran produk 

Perencanaan yang tepat mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana 

penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang tepat. 

b. Mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi Perencanaan 

produksi sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu 

untuk memperproduksi barang serupa dari waktu ke waktu. 

c. Alat untuk memonitor hasil produksi 

Fungsi lainnya dari pembuatan perencanaan produksi,yaitu memudahkan perusahaan 

dalam memonitor hasil produksinya secara akurat 

4. Unsur Perencanaan Produksi: 

a. Tujuan Produksi 

Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh 

menejemen perusahaan. 

b. Pengukuran dan standar produksi 

Artinya perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan saja,tetapi juga 

jharus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. 

c. Perencanaan merupakan fakta obyektif 

Perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup 

rasional bukan hanya sebagai angan-angan saja. 

d. Perencanaan harus bisa diukur 

Artinya sekalipun hanya mengira-ira namun perkiraan tersebut adalah benar dan 

tentunya tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. 
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e. Tahap awal pelaksanaan produksi 

Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan 

barang yang dibutuhkan oleh konsumen. 

5. Jenis-Jenis Perencanaan Produksi 

a. Perencanaan Jangka Panjang ( Long Range Planning) 

Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari satutahun 

bahkan hingga lima tahun mendatang. 

b. Perencanaan Jangka Menengah ( Medium Range Planning) 

Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan 

produksi selama 2 sampai 3 tahun mendatang. 

c. Perencanaan Jangka Pendek ( Short Range Planning) 

Perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan 

dilakukan dalam jangka seru tahun mendatang atau bahkan kurang dari satu tahun. 

6. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Perencanaan Produksi 

a. Faktor internal, meliputi kapasitas mesin; produktivitas tenaga kerja; kemampuan 

pengadaan. 

b. Faktor eksternal, meliputi kebijakan pemerintah; inflasi; bencana alam 

7. Langkah-Langkah Perencanaan Produksi 

a. Penelitian dan Pengembangan Produk, meliputi: 

1) Penelitian proses produksi 

Merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk 

perbaikan terhadap proses produksu yang sedang berjalan 

2) Penelitian produk 

Merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera 

konsumen,sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah 

ada dan disesuaikan dengan selera konsumen 

b. Mencari Gagasan dan Seleksi Produk, meliputi: 

1) Mencari gagasan 

Yaitu tahapan dalam mencari gagasan-gagasan dalam rangka pengembangan 

produk. 

2) Menyeleksi produk 

Tahapan untuk memilih gagasan-gagasan yang masuk atau yang terbaik 

berkaitan dengan pengembangan produk. 
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3) Desain produk pendahuluan 

Desain produk pendahuluan perli dibuat sebelum mentukan desain produk yang 

sebenernya. 

4) Pengujian 

Merupakan kegiatan untuk menguji apakah produk layak dikembangkan atau 

tidak,baik dilihat dari potensi pasar atau konsumen merupakan secara dari 

produk tersebut. 

5) Desain akhir 

Desain akhir dibuat bila hasil pengujian produk layak dikembangkan 

. c. Menetapkan Skala Produksi, meliputi: 

1) Penetapan waktu 

2) Penetapan kualitas 

3) Menghitung Biaya 

4) Penetapan tenaga kerja 

5) Penetapan peralatan 

6) Penetapan bahan baku 

Tahapan skala produksi meliputi: Routing, Scheduling, Dispatching, Follow-up 

 

 
C. Metode Peramalan dalam Produksi Massal 

1. Pengertian Peramalan 

Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang 

meliputi kualitas, kuantitas, waktu dan lokasi yang dibutuhkan. 

2. Klasifikasi Peramalan 

a. Peramalan jangka panjang (2-10 th) 

b. Peramalan jangka menengah (1-24 bl) 

c. Peramalan jangka pendek (1-5 mg) 

3. Tujuan Peramalan 

a. Menentukan kebutuhan pabrik 

b. Menentukan perencanaan jangka menengah 

c. Menentukan penjadwalan jangka pendek 
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4. Karakteristik peramal yang baik 

a. Akurasi 

b. Biaya 

c. Kemudahan 

5. Metode Peramalan Perencanaan Produksi 

a. Peramalan Subyektif 

1) Metode Delphy 

2) Metode Penelitian Pasar 

b. Peramal Obyektif 

1) Metode Intrinsik 

2) Metode Ekstrinsik 

6. Analisis Deret Waktu 

Analisa deret waktu merupakan satu metode yang sangat tepat untuk meramalkan pola 

permintaan pasar. Analisa ini dipengaruhi oleh 4 komponen yaitu: 

a. Kecenderungan / Trend (T) 

b. Siklus / Cycle (C) 

c. Pola Musiman / Season (S) 

d. Variasi Acak / Random (R) 

 

 
D. Indikator Keberhasilan tahapan Produksi Masal 

Indikator ini merupakan bagian kegiatan meanajemen produksi yang bertujuan untuk 

menciptakan kegunaan bentuk (form utility) 

1. Keberhasilan Manajemen Produksi, meliputi: 

a. Produktifitas 

b. Kapasitas 

c. Kecepatan Pengiriman 

d. Kualitas Produk 

e. Kecepatan Proses 

f. Fleksibilitas 

2. Ukuran Kinerja Sistem Produksi meliputi: 

a. Ongkos produksi 

b. Kualitas produk 

c. Tingkat pelayanan 
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3. Ukuran Kinerja Produktivitas 

Kinerja produktivitas 

Tahap storyboard pengukuran dan desain yaitu: 

a. Memulai dari pengukuran manual 

b. Fokus pada kerugian 

c. Menetapkan target tambahan 

d. Memantau segala kebdala 

e. Hati-hati dalam membuat perbandingan 

 

 
E. Proses Produksi Massal 

1. Pengertian Proses Produksi 

Proses produksi adalah suatu cara atau metode untuk menambah kegunaan suatu barang 

dan jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi 

kebutuhan. 

2. Jenis-Jenis Proses Produksi 

a. Berdasar wujud proses produksi: 

1) Kimiawi 

Proses produksi yang menitik beratkan pada adanya proses analisis atau sintesis 

serta senyawa kimia.Contoh Produksi pada peruhaan obat-obatan,tambang 

minyak 

2) Perubahan Bentuk 

Proses produksi yang pelaksanaan produksinya menitik beratkan pada perubahan 

masukan (input) menjadi keluaran(output) sehingga di dapatkan penambahan 

manfaat atau faedah dari barang tersebut 

3) Assembling 

Proses produksi yang dalam pelaksanaanya lebih menguntungkan pada proses 

penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang 

bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli dari perusahaan lain 
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4) Transportasi 

Proses Produksi yang menciptakan jasa (pelayanan) pemindahan tempat,baik 

berupa barang atau manusia. 

5) Penciptaan jasa administrasi 

Suatu proses yang memberikan jasa administrasi kepada perusahaan-perusahaan 

lain atau lembaga yang membutuhkan. 

b. Berdasar arus proses produksi: 

1) Terus menerus 

Proses produksi barang atas dasar aliran produk dari satu operasi berikutnya 

tanpa penempukan disuatu titik dalam proses 

2) Terputus-putus 

Pada jenis produk diproses dalam kumpulan produk bukan atas dasar aliran terus 

menerus dalam proses produksi 

3) Proses produksi campuran 

Tipe proses produksi ini merupakan penggabungan dari produksi terus-menerus 

dan terputus-putus 

c. Berdasar Penyelesaian Proses Produksi: 

1) Tipe A (dapat diperiksa dengan mudah) 

Pada tipe proses produksi A,setiap tahap proses produksi dilakukan dalam 

perusahaan dapat diperiksa secara mudah. 

2) Tipe B (dapat diperiksa dalam beberapa tahap) 

Penyelesaian proses produksi daam perusahaan bersangkutan akan terdapat 

beberapa ketergantungan dari masing-masinh tahap produksi 

3) Tipe C (terdapat penggabungan komponen produk) 

Perusahaan yang penyelesaian produksi dalam perusahaan bersangkutan akan 

terdapat beberapa ketergantungan dari masing-masing tahap produksi 

4) Tipe D (proses menggunakan mesin otomatis) 

Proses produksi dilaksanakan dengan menggunakan mesin dan peralatan produksi 

otomotis mesin dan peralatan produksi yang digunakan dalam perusahaan 

tersebut dilengkapu dengan beberapa peralatan khusus untuk melaksanakan 

pengendalian proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan. 
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Tugas Individu 

 

Sebuah perusahaan melakukan produk masal dengan alasan menghemat 

pengeluaran,dan juga efesiensi waktu. Dengan adanya produksi massal 

pekerjaan yang tadinya dilakukan tenaga kerja,kini dilakukan oleh mesin. 

menurutmu apakah hal tersebut akan mengganggu penyerapan tenaga kerja ? 

Tulislah pendapatmu mengenai kelebihan dan kekurangan produksi massal ? 

tulislan pendapatmu dalam kertas folio. 

Jawablah dengan benar 

1. Jelaskan sifat produk dari proses produksi massal! 

2. Sebutkan keuntungan produksi massal! 

3. Menurut Sukaria Simulingga, yang disebut kegiatan perencanaan produksi 

adalah… 

4. Mengapa desain produk terdahulu perlu dibuat pada tahap perencanaan produksi? 

5. Sebutkan 3 faktor yang harus dicantumkan pada desain produk pendahuluan! 

6. Apa yang dimaksud fleksibilitas pada indikator keberhasilan manajemen? 

7. Apa yang dilakukan perusahaan bila mengalami over production 

8. Apa perbedaan produk, produksi dan produktivitas? 

9. Antara kebijakan konstan, bergelombang dan moderat manakah yang lebih baik 

menurut anda? Jelaskan! 

10. Menurut anda manakah yang lebih sulit, perencanaan produk konsumsi atau 

barang produksi? Jelaskan! 

 

 

 



E-BOOK PKK MM |KUR. TERINTEGRASI 

 

 11  
 

 

 

 
 

 

Ditinjau dari asal usul kata, kewirausahaan berasal dari 2 ( dua ) kata yaitu “Wira” dan “Usaha” 

Kata Wira artinya … 
a. kemauan keras 

b. berfikir maju ke depan 

c. Kemampuan untuk maju 

d. bekerja secara tekun dan 

e. sanggup memikul resiko 

 

2. Seorang wirausahawan akan berusaha untuk mengerjakan segala sesuatu berdasarkan kekuatan 
dan kemampuannya sendiri tanpa memikirkan pertolongan orang lain terlebih dahulu, mulai 

pembuatan program sampai pelaksanaannya, adalah sikap …. 

a. teliti 

b. mandiri 

c. mengenal potensi diri 

d. berpedoman pada program 

e. manajemen yang baik 

 

3. Tahap yang paling sulit dalam proses kreativitas, Karena dalam tahap ini seseorang harus 

serius, disiplin dan benar-benar berkonsentrasi, Tahap ini oleh Edward de Bono disebut tahap …. 

a. langsung pada sasaran 

b. proses inkubasi 
c. melalui ide 

d. latar belakang atau akumulasi pengetahuan 

e. evaluasi dan implementasi latar belakang atau akumulasi pengetahuan 

 

4. Kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun 

karya nyata yang relatip berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya disebut ….. 

a. produktivitas 

b. hasil karya 

c. realitas 

d. kreatifitas 

e. konseptual 

 

5. Disamping mempunyai kekurangan, kumunikasi lisan juga mempunyai kebaikan, dibawah ini 

merupakan kebaikan komunikasi lisan, kecuali …. 

a. dapat disebar seluas luasnya 

b. merupakan pegangan yang pasti oleh penerima komunikasi 

c. tidak semua hal yang dikomunikasikan secara tertulis 

d. mempunyai daya tahan yang lama 
e. dapat lebih tegas dan jelas 

6. Suatu proses yang mengubah ide baru / aplikasi baru menajadi prosuk yang berguna disebut … 

a. inovasi 

b. kreatifitas 

c. konsep 

 

Tes Formatif 1 
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d. penemuan 

e. atraksi 

 

7 .Menurut James Brian Quinn, ada 4 faktor yang mendukung untuk tercapainya keberhasilan 

penerapan kemampuan inovatif yaitu seperti dibawah ini, kecuali…… 

a. tenaga Ahli. 

b. iklim inovasi dan visi 

c. organisasi yang tetap datar dan kecil 

d. orientasi pasar 

e. proses belajar interaktif 

 

8. Seorang wirausahawan harus mampu menganalisis lingkungan, diantaranya ….. 

a. mengetahui perkembangan perekonomian 
b. melaksanakan menejemen berusaha 

c. mengetahui seluk beluk bisnis dan peluangnya 

d. menerapkan teknologi dalam usahanya 

e. mengetahui selera konsumen 

 

9. Presentasi hasil pengamatan kegiatan usaha wirausahawan umumnya berhubungan dengan 

factor factor dibawah ini, kecuali …. 

a. perjuangan dan pengorbanan wirausahawan 
b. tingkat pendidikan wirausahawan itu sendiri 

c. kejujuran dan keyakinan wirausahawan 

d. pola pikir positip wirausahawan 

e. kemauan dan keuletan wirausahawan 

 

10. Suatu system pemberian hukuman atau penghargaan / hadiah bagi seseorang atau 

sekelompok orang / lembaga karena kesalahan atau keberhasilan yang ia ciptakan, disebut ….. 

a. potensi 

b. sosialisasi 

c. otosugesti 

d. self confidence 

e. punishment and reward 
 

No Soal PG Bobot Persoal PG Skor Penilaian Nilai 

1-10 10 100 : Nilai Perolehan = Jumlah bobot 

Soal PG Terjawab dengan Benar 
   

   Nilai Siswa 
 

……… 

Paraf Guru 
 

……… 
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Tes Formatif 

1. Tuliskan 5 ciri produksi massal? 

2. Tuliskan 3 kelebihan produksi massal? 

3. Tuliskan 3 kekurangan produksi massal? 

4. Tuliskan apa yang Anda ketahui tentang produksi massal uraikan pendapat kalian? 

5. Tuliskan apa yang Anda ketahui tentang tujuan dan fungsi perencanaan Produksi ? 
 
 

Soal Essai Bobot Persoal 
Essai 

Skor Penilaian 
Nilai 

1-5 10 50 : Nilai Perolehan = Jumlah bobot 

Soal PG Terjawab dengan Benar 
   

   Nilai Siswa 

 
……… 

Paraf Guru 

 
……… 
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Majalah sekolah adalah majalah yang diterbitkan dan dikelola oleh sekolah. Keberadaan majalah 

sekolah sangat penting sebagai media penampung karya siswa sekaligus sebagai media 

komunikasi. Majalah sekolah bersifat informatif, edukatif, dan rekreatif. Sebagai media yang 

bersifat informatif dan edukatif, majalah sekolah juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran sebagai media pembelajaran. Akan tetapi, keberadaan majalah sekolah di tempat 

penelitian belum ada. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan majalah sekolah sebagai 

alternatif media pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk siswa SMK. 

 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan majalah sekolah yang dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk siswa SMK. Secara khusus, 

tujuan peneitian ini adalah menghasilkan isi, model tampilan, dan pemanfaatan majalah sekolah 

sebagai media pembelajara. 

 

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian 

ini mengembangkan produk majalah sekolah yang dapat dijadikan alternatif media pembelajaran 

BAB : 2 

PROSES PRODUKSI 
 

 

Kompetensi Dasar 

3.2 Menerapkan proses produksi massal 

4.2 Melakukan produksi massal 

 

 
Produk Kreatif dan Kewirausahaan adalah mata pelajaran baru bagi sekolah menengah kejuruhan 

yang diharuskan untuk menampilkan hasil karya berupa produk barang atau jasa. Sesuai dengan 

klasifikasinya berikut ini beberapa produk kreatif untuk jurusan Multimedia, yaitu : 
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produk kreatif dan kewirausahaan untuk siswa SMK. Spesifikasi produk penelitian ini adalah 
dihasilkannya bahan cetak berupa majalah sekolah yang berisi isi majalah sekolah yang meliputi: 

deskripsi sekolah, berita sekolah, laporan kegiatan, karya sastra, artikel, resensi buku, dan 

tampilan majalah sekolah yang menarik. 
 

Model pengembangan majalah sekolah ini dirumuskan dengan tahapan: 
 

(a) Pengumpulan informasi awal tentang teori penyusunan majalah dan observasi tentang 

produksi media massa sekolah, 
 

(b) Perencanaan yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan /isi majalah sekolah, pembuatan 

dummy majalah sekolah, penyusunan rubric majalah sekolah, dan mendesain majalah sekolah, 

(c) Uji coba dan 
 

(d) Revisi produk. 
 

Uji coba produk dirumuskan dalam lima tahap, yaitu 
 

(a) Desain uji coba 
 

(b) Subjek coba, 
 

(c) Jenis data, 
 

(d) Instrumen pengumpulan data, 
 

(e) Teknik analisis data. 
 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan penyebaran angket. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa pedoman wawancara dan angket. 

Data verbal berupa catatan, komentar, saran, dan kritik langsung dituliskan pada angket. Untuk 

mengetahui kevalidan data, dilakukan uji coba produk kepada dua pakar, satu praktisi, dan siswa. 
 

Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, isi 

dalam majalah sekolah yang telah dikembangkan dikelompokkan dalam bentuk rubrik-rubrik. 

Pengembangan isi/rubrik dalam majalah sekolah ini yaitu 
 

(1) Rubrik Sekolah Kita, 
 

(2) Rubrik Berita Peristiwa, 
 

(3) Rubrik Tahukah Kamu?, 
 

(4) Rubrik Olahraga Yuk, 
 

(5) Rubrik Kisah Inspiratif, 
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(6) Rubrik Photo Gallery, 
 

(7) Rubrik Pojok Sastra, 
 

(8) Rubrik Resensi, 
 

(9) Rubrik Info Arsimbo, 
 

(10) Rubrik Sisi Lain, 
 

(11) Rubrik Be Smart, 
 

(12) Rubrik Siswa, 
 

(13) Rubrik Tips, dan 
 

(14) Rubrik Humor. 
 

Pengembangan isi majalah sekolah berkaitan dengan aspek bahasa. Aspek bahasa yang perlu 
diperhatikan dalam majalah sekolah, meliputi pemilihan kata dan penyusunan paragraf. 

Paragraf lebih baik jika paragraf yang ditampilkan dalam majalah sekolah tidak terlalu panjang 

agar mudah dipahami oleh siswa. Demikian hal pilihan kata yang digunakan dalam majalah 

sekolah ini mudah dipahami oleh siswa karena disesuaikan dengan tingkat pengetahuan siswa 

dalam memahami bahasa serta disesuaikan dengan gaya bahasa siswa remaja. 
 

Kedua, tampilan/lay out majalah sekolah meliputi desain pola halaman, pemilihan dan 
penggunaan huruf, unsur teks, foto, ilustrasi, desain sampul majalah sekolah. Untuk pemilihan 

dan penggunaan huruf lebih baik jika didesain dengan memperhatikan konsistensi penggunaan 

huruf. 
 

Ketiga, isi dalam majalah sekolah layak dan bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran bahasa 

Indonesia. Rubrik-rubrik dalam majalah sekolah yang dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran antara lain adalah 
 

(1) Rubrik Sekolah Kita, 
 

(2) Rubrik Berita Peristiwa, 
 

(3) Rubrik Tahukah Kamu?, 
 

4) Rubrik Olahraga Yuk, 
 

(5) Rubrik Kisah Inspiratif, 
 

(6) Rubrik Cerpen, 
 

(7) Rubrik Pojok Sastra, 
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(8) Rubrik Resensi, 
 

(9) Rubrik Info Arsimbo, 
 

(10) Rubrik Sisi Lain, 
 

(11) Rubrik Be Smart, 
 

(12) Rubrik Siswa, 

(13) Rubrik Tips. 

 
A. Jasa Desain 

Untuk jurusan Multimedia hal yang sangat mungkin untuk diterapkan dalam menghasilkan 

barang dan jasa pada produk kreatif adalah melajani “Jasa Desain” jasa desain untuk 

multimedia sangat mungkin diterapkan karena jurusan multimedia terdapat jurusan desain, 

contoh jasa desain yang dapat dikerjakan adalah : 

1. Jasa desain foto 

2. Jasa desain poster 

3. Jasa desain kalender 

4. Jasa desain banner 

5. Jasa desain stiker 

6. Jasa desain brosur dll. 
 

B. Finishing (Packaging) 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan packaging (pembungkus barang) ini juga memiliki pasar 

yang menjanjikan untuk multimedia, karena akan memadukan antara barang dengan jasa yaitu 

dari jasa bisa mendesain bentuk packaging seperti label, logo barang, hingga stiker yang 

kemudian dicetak untuk selanjutnya di packaging atau dikemas. 

 
C. Percetakan 

Untuk percetakan jika modal dari sekolah mendukung maka bisa membeli alat cetak, seperti alat 

cetak foto, majalah ataupun banner hal ini sangat bagus untuk UPJ jurusan multimedia. 

Sedangkan jika modal dari sekolah minim atau terbatas alangkah lebih baik jika sekolah mencari 

“rekanan cetak” untuk keperluan cetak. 

 
D. Video, Film & Fotografi 

Video, Film dan Fotografi memang sangat melekat dengan multimedia yang terkait dengan 

produk kreatif yang menghasilkan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. 

Termasuk di dalamnya juga untuk penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan 

eksibisi film. 

Itulah beberapa produk kreatif yang bisa dilaksanakan untuk jurusan multimedia pada mata 

pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, jika ada yang terbaru akan kami update. Dan jika 

anda ada saran silahkan tinggalkan pesan dikomentar, terimakasih. 
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Tugas Kelompok 

 

Kerjakan tugas ini bersama kelompok anda ! 
 

Cobalah untuk melakukan proses produksi produk kreatif sederhana yang masih terkait 

dengan bidang Majalah,misalnya membut Desain cover, halaman majalah, penutup desain 

cover majalah, Sebelumya lakukan tahapan perencanaan produksi secara matang,dan 

buat alur 

 
produksinyakemudian lakukan proses produksi. Gunakan peralatan yang ada di 

laboratorium sekolah anda. Perhatikan prosedur keselamatan kerja pada saat melakukan 

proses produksi,dan mintalah bimbingan guru anda! tunjukan dan presentasikan hasil 

produksi massal kelompok anda didepan kelas. 



E-BOOK PKK MM |KUR. TERINTEGRASI 

 

 19  
 

 

 

BAB : 3 

DESAIN PRODUK 

 

 
3.3Menerapkan Desain produk barang/jasa 

4.3 Melakukan Desain produk barang/jasa 

 
 

Sebelum membuat desain, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut: 

Disain produk apa yang hendak kita kerjakan? Apa kelebihan dan kekurangannya? Menggunakan 

media apa? Bagaimana spesifikasi produknya, kualitasnya, pengerjaannya? Siapa targetnya, 

siapa kompetitornya? Di daerah mana informasi akan disebar? Kapan waktu yang tepat, berapa 

lama? Berapa eksemplar, berapa biayanya? 

 
KOMPONEN DESAIN GRAFIS 

1. GARIS 
2. BENTUK 

3. ILUSTRASI 

4. WARNA (PSIKOLOGI WARNA) 

5. TEKS (TIPOGRAFI) 

6. RUANG 

Prinsip-prinsip Disain 

1. Keseimbangan (Balance): Symmetrical balance / formal balance. Asymmetrical balance 
/ informal balance 

2. Irama (Rhythm) Regular: susunan elemen-elemen disain yang ukuran dan panjangnya 

sama. Flowing: memberi kesan gerak. Progressive: penataan elemen-elemen disain yang 

progresif (semakin besar, dsb). 

3. Proporsi (Proportion) Perbandingan ukuran, skala prioritas antara elemen yang satu dg 

lainnya. 



E-BOOK PKK MM |KUR. TERINTEGRASI 

 

 20  
 

4. Dominan (Dominance) Tingkat penekanan (emphasis) utk mengarahkan pembaca, 

elemen mana yg perlu dibaca pertama, kedua, dst. 

5. Kesatuan (Unity) Upaya menghubungkan elemen-elemen disain dengan komposisi 

secara keseluruhan sehingga tampak sebagai satu kesatuan yang harmonis. 

Proses Disain 

1. Mempelajari/mengenali produk/jasa yg akan dikomunikasikan (product knowledge): 

spesifikasi produk, keunggulan, keistimewaan, target audience, competitor, dsb. 

2. Menuangkan ide dalam bentuk sketsa-sketsa kasar: lay-out, ilustrasi, teks, dsb. 

3. Dari sketsa2 lay-out kemudian dituangkan menjadi beberapa alternatif disain 

menggunakan komputer. Mencoba beberapa font (jenis, ukuran, spasi), ilustrasi, warna, 

komposisi, dll. 

4. Buat beberapa alternatif (2 sampai 4 disain). Disain yang terpilih kemudian 

disempurnakan, dibuat disain komprehensif yang siap diproses cetak. 

Aplikasi Desain Grafis pada media cetak biasa disebut layout (tata letak) atau perwajahan 

 

 
LAYOUT 

Lay out adalah perpaduan tata letak unsur desain (berupa garis, huruf, foto, bidang, warna) dan 

unsur seni (ilustrasi, karikatur/kartun) ke dalam suatu halaman media cetak secara kasatmata 

(visual). 

 
TUJUAN LAYOUT 

Sebagai katalisator penyampaian pesan/informasi sebuah media cetak agar mudah diterima 

masyarakat, sehingga mampu membentuk perasaan, sikap, perilaku, dan pola pikirnya. 

 
Dengan kata lain agar media mudah dibaca, komunikatif, menarik dan menyenangkan sasaran 
(ANEKDOT) PERWAJAHAN MEDIA 

 
Element-elemen Layout: 

Line (garis) 
Space (bentuk / bidang) 

Huruf (Typografi) 

Fotografi 

Color (warna) 

 
Layout Majalah Kampus 

Layout Majalah Kampus dituntut lebih atraktif, kreatif, dan persuasif untuk tujuan merebut 

perhatian pembaca. Jika aspek perwajahan tidak digarap secara menarik, jangan terlalu berharap 

akan dibaca. Sebab pembaca telah terbiasa “dimanjakan” matanya oleh desain-desain yang 

menarik dan menyenangkan mata. Pengelola majalah saat ini tidak cukup hanya mengandalkan 
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kualitas isi (berita/naskah), kendati aspek verbal ini amat penting. Harus disadari bahwa aspek 

visual (desain grafis) memiliki peran sangat strategis dan efektif untuk memikat calon pembaca. 

 
Majalah kampus idealnya memiliki dua bidang keredaksian, yakni: 

 
Redaktur Naskah (Verbal Editor) 

Redaktur Naskah berurusan dengan kualitas isi (content) termasuk menentukan formula, seleksi 

naskah, membuat judul yang menarik, mengedit bahasa, dan sebagainya. 

 
Redaktur Artistik (Visual Editor). 

Redaktur Artistik bertugas mengkomunikasikan naskah menggunakan unsur-unsur visual seperti 

huruf, foto, ilustrasi, warna, garis, dan elemen grafis lainnya sehingga naskah-naskah tadi dapat 

ditangkap oleh pembaca secara mudah, menyenangkan, dan mengesankan. 

 
SASARAN PEMBACA 

Pahami dengan baik siapa sasaran pembaca yang dituju dan sajian apa yang sekiranya menarik. 

Apakah ia seperti TEMPO dan GATRA yang memiliki gaya santai tapi ilmiah, atau semacam 

Kawanku dan CosmoGIRL! yang membidik remaja kota, elit, trendy, dan terpelajar? Setiap 

majalah seharusnya memiliki sasaran pembaca yang jelas. Dari sinilah seorang desainer mulai 

bekerja, menentukan image perwajahan majalah (the kind of a look) yang sesuai dengan mood 

pembacanya. 

 
KOMPONEN DALAM MAJALAH KAMPUS 

1. COVER 

Cover atau sampul majalah kampus punya peran sangat strategis untuk menarik perhatian 

pembaca. Kalau diumpamakan toko, cover ibarat etalase atau window-display. Usahakan agar 

desain sampul berteriak “LOOK AT ME!” atau “TAKE ME, NOW!”. Cover majalah harus 

dapat mengiklankan dirinya sendiri. Beberapa aspek berikut perlu dipertimbangkan. · Cover 

harus memiliki ciri khas atau identitas, ia harus tampil beda dari yang lain sehingga pembaca 

dapat dengan mudah mengenalinya, terutama kalau ia dipajang bersama dengan majalah-majalah 

lain. 

Cover majalah kampus harus punya stopping-power yang kuat untuk merampok perhatian 

pembaca, untuk menghipnotis calon pembaca. 

Elemen cover biasanya terdiri dari: 

1. Logo/Logotype atau nama majalah. 
Gunakan jenis huruf yang impresif, simpel, dan komunikatif. 

2. Motto 

Mencerminkan visi/misi lembaga 

3. Nomor penerbitan/edisi dan tanggal-bulan-tahun. 

4. Judul-judul naskah yang menarik, biasanya Laporan Utama, Laporan Khusus dan artikel- 

artikel eksklusif/fenomenal. 

5. Unsur visual, berupa foto, ilustrasi, dan tipografi. 

6. Iklan (jika ada) 
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Cover Secara visual harus berani bersaing ketika dipajang di kios penjualan bersama majalah- 

majalah lain. Usahakan tampil segar, original dan kreatif. Ciptakan mood yang sesuai dengan 

selera pembaca melalui komposisi warna, tipografi, foto, dan aspek visual lainnya. Misal untuk 

majalah remaja, diperlukan warna-warna yang mencolok, kontras, dengan ilustrasi foto yang 

trendy dan pemilihan huruf (tipografi) yang dinamis. 

 
2. Halaman Isi 

Pembaca pada saat membuka majalah biasanya selalu melihat halaman kiri dan kanan sekaligus, 

maka dua halaman yang berhadapan harus dirancang sekaligus dalam satu kesatuan (unity). 

Penempatan elemen di halaman kiri harus seimbang dengan halaman kanan (balance). Hal ini 

untuk menciptakan kemudahan (readability) dan kenyamanan membaca (legibility). 

 
3. Rangkuman atau Penutup cover belakang 

Rangkuman cover berisi tentang materi pokok dan tujuan majalah tersebut sehingga dapat 

tercapai tujuan majalah. 
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BAB : 4 

PROSEDUR PENGUJIAN FUNGSI PRODUK 

 
3.4 Menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang/jasa 

4.4 Melakukan pengujian fungsi produk barang/jasa 

Komponen isi yang perlu diperhatikan dalam Produk majalah: 

 Kolom 
 Judul 
 Leading 

 Bodytext 

 Caption 

 Breaker/windows 

 Photo 

 White Space (bidang putih) 

 

3. Tipografi 

Tipografi adalah Ilmu pengetahuan tentang symbol dan huruf meliputi sejarah, bentuk, jenis, dan 

susunan huruf. 

 
1. Readable (mudah dibaca) 

2. Jenis huruf (font) · 

T Serif (berkaki) 

T San Serif (tidak berkaki) 

3. Ukuran huruf (point size) · 

4. Spasi 

5. Alignment 

6. Variasi huruf (style) 
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Tiap fonts mempunyai keluarga (family) sendiri. Terdiri dari jenis regular, italic (miring), bold 

(tebal), bold italic, underline (bergaris bawah), outline, shade, dan lain-lain. Belakangan ini 

banyak bermunculan jenis huruf baru dan sangat bervariasi. Tapi, tak mungkin bagi seorang 

desainer untuk memakai ribuan huruf tersebut. la harus memilih hanya beberapa jenis huruf 

sajayang sesuai dengan karakter desainnya. 

 
4. Fotografi 

Foto Jurnalistik 
Foto Panoramic 

Foto Moment/Peristiwa 

Foto Humanistik 

Foto Model 

Foto Wedding 

Foto Unik 

Foto yang bagus adalah foto yang bisa bercerita. Bahkan tak tergantikan oleh 1000 kata. 

 
Biasanya Foto jurnalistik mampu bercerita tentang fakta-fakta yang sulit dijelaskan secara verbal, 

memiliki public-interest yang tinggi. 

 
Foto-foto yang memiliki public-interest tinggi punya kelebihan-kelebihan sebagai berikut: 

– Komunikatif, mudah ditangkap, dan informatif 

– Menyentuh perasaan, sensasional, dramatis, dan tidak biasa (unusual) 

– Ide baru, original, bukan perulangan yang sudah pernah dilakukan orang 

– Punya greget dan daya-tangkap (stopping power), menggairahkan, sensual 

– Benar-benar terjadi, bukan hasil rekayasa (trick) 

– Memiliki kualitas artistik (grafis) dan kualitas teknik yang memadai 
Kiat mendapatkan foto jurnalistik : 

 
 Ambillah foto peristiwa secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang yang menarik. 

 Berikutnya, ambil detail (close-up) beberapa bagian yang khas dari peristiwa atau subjek 

tersebut, dengan komposisi yang kuat dan menarik. 

 Bidiklah peristiwa atau subjek dari berbagai angle: tinggi-rendah, kiri-kanan, jauh-dekat, 

dsb untuk mendapatkan komposisi yang menarik. 

 Gunakan peralatan yang tepat: lensa, film, filter, motor-drive, tripod, flash, dan lain-lain 
sesuai keadaan. Tugas utama desainer dalam penanganan foto adalah menyusun dan 

menggabungkan dengan teks secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip layout. 

 Pada beberapa penerbitan, desainer diberi kewenangan meng-cropping foto untuk tujuan 

komposisi atau mempertajam pusat perhatian (focus of interest). Tentang pemilihan foto 

yang layak-muat biasanya dilakukan oleh Redaktur Foto. 

 Feeling yang pas. 

https://argadiaerlin97.wordpress.com/2018/05/31/materi-layout-majalah/ 
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BAB : 5 
PRODUK SESUAI STANDAR 

 

 

3.5 Mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan 

4.5 Melakukan pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk standar 

operasional 

 

A. ASPEK PEMASARAN 

1. Bentuk Pasar Untuk memasarkan produk kami, maka telah ditentukan tujuan pasar mana 

yang akan kami masuki, dalam hal ini ada 2 bentuk pasar, yaitu: 

a. Pasar produsen yang dipilih adalah pasar persaingan sempurna, karena usaha menjual Produk 

ini dapat dijalankan oleh berbagai pihak selagi mereka mampu. 

b. Pasar konsumen yang dipilih adalah pasar konsumen dan pasar reseller, karena produk kami 

selain dibeli untuk digunakan pribadi juga dibeli untuk dijual kembali. 

 

2. Meramal Permintaan pendatang Berdasarkan rata-rata jumlah kunjungan per orang perhari, 

rata-rata pendapatan perkunjungan, berdasarkan jumlah pelanggan baru yang datang, dan 

berdasarkan besarnya pesanan yang diterima, maka dapat disimpukan bahwa usaha ini akan 

dapat mengalami kemajuan setiap tahunnya. 

 

3. Segmentasi, Target dan Posisi di Pasar 

a. Segmentasi Berdasarkan wilayah pemasaran, sikap dan kemampuan konsumen, yang akan 

menjadi segmen pemasaran produk ini adalah masyarakat yang ada di Perkotaan. 

b. Target Setelah menentukan segmentasi pasar, maka yang akan dijadikan target pemasaran 
produk ini adalah pria dan wanita yang tinggal di daerah perkotaan dengan kisaran usia antara 

18-40 tahun. Produk ini banyak diminati oleh masyarakat baik yang tinggal di kota maupun di 

daerah-daerah, karena produk ini memberikan kegunaan dan juga kepuasan karena keunikannya, 

kualitas, kuantitas produk tersebut dan dapat mengikuti selera pemakainya. 
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c. Posisi Berdasarkan keunggulan yang dimiliki produk ini, seperti bahan baku yang berkualitas 

baik, desainnya yang unik, diferensiasi produk pada satu jenis, keberagaman produk yang 

dihasilkan dan proses produksi yang baik, serta dapat mengikuti selera konsumen, maka posisi 

produk ini adalah produk yang berkualitas tinggi dan akan disukai oleh target pemasaran produk 

ini. 

 

4. Pada tahun-tahun berikutnya, promosi yang dilakukan tidak jauh berbeda dari tahun 

pertama. Hanya kuantitasnya saja yang dikurangi. Faktor Distribusi Untuk pendistribusian 

produk ini, dilakukan melalui transportasi darat, karena daerah pemasarannya tidak begitu jauh. 

 
 

B. ASPEK TEKNIS 

 

1. Pemilihan dan Perencanaan Produk Untuk menghasilkan meja laptop yang yang unik dan 
berkualitas diperlukan bahan baku dengan kualitas yang baik pula dan juga kreativitas dan 

inovasi yang tinggi dari tenaga kerjanya. Produk kami yang dihasilkan atau diproduksi sendiri 

berupa meja laptop portabel. Untuk bahan baku kami mengorder dari luar misalnya Batam, 

Bandung dan Jakarta.. 

 

2. Pemilihan Teknologi Untuk membuat produk ini menggunakan teknologi yang modern, 

sehingga dapat menghasilkan barang yang berkualitas, yaitu sebuah meja laptop yang nyaman 

digunakan. 

 

3. Perencanaan Jumlah Produksi Dengan pemilihan teknologi yang canggih di atas, yaitu 

menggunakan mesin modern yang dapat menghasilkan produk sekitar 100 per hari. 

 
4. Perencanaan Tata Letak Ruangan Tata letak ruangan pada suatu usaha sangat penting 

untuk direncanakan, sebab hal ini berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang 

nantinya akan berkaitan dengan pendapatan perusahaan. Untuk itu, pada usaha ini letak pabrik 

dengan gudang dan tempat pemasaran saling berdekatan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah 

pengawasan terhadap karyawan yang sedang bekerja. Rencananya tempat produksi akan 

diletakkan di bagian paling belakang, kemudian gudang dan selanjutnya tempat pemasaran 

produk. 

 

5. Pengawasan Kualitas Agar kualitas produk tetap terjaga, maka hal yang paling penting 

dilakukan adalah pengawasan terhadap bahan baku yang seharusnya dilakukan oleh orang- orang 

yang telah dipercaya. Kemudian lakukan pengawasan terhadap proses produksi, apakah masih 

berjalan sebagaimana mestinya atau apakah ada sistem yang harus diperbaiki. Selain itu, 

pengawasan terhadap mesin juga perlu dilakukan supaya proses produksi tidak terhambat karena 

adanya mesin yang rusak dan harus diperbaiki. 

 

C. ASPEK LINGKUNGAN 

 

Produk MEJA LAPTOP PORTABEL ini sesuai dengan alternatif terbaik menurut analisis 

kesehatan yang nantinya baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi 

kesehatan masyarakat yang menggunakan produk tersebut. Sejalan dengan perkembangan bisnis 

yang pesat dewasa ini dan kemungkinan di masa yang datang, serta menyadari kemungkinan 
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dampaknya terhadap lingkungan, maka pengembangan bisnis yang kami dijalankan adalah 

pengembangan bisnis yang ramah lingkungan. 

Berdasarkan kebijakan tersebut, setiap kegiatan bisnis berkewajiban melaksanakan upaya 

menyeimbangkan dan melestarikan sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan 

pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan bisnis ini. Dalam tahap pembinaan 

melalui kegiatan dibalai-balai Litbang bisnis, telah dilakukan upaya pencegahan pencemaran 

lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan bisnis dengan memberikan informasi tentang 

teknologi pengendalian pencemaran bisnis serta bantuan penelitian dan pengembangan dalam 

pengelolaan limbah atau sisa buangan bisnis. Khususnya untuk kelompok industri kecil, 

pemerintah berkewajiban melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap pencemaran. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan memberikan izin lokasi mana yang bersih lingkungan dan mana 

yang perlu diadakan pengamanan dan pengawasan terhadap pencemaran yang akan terjadi. 

http://nyunyuwakwaw.blogspot.com/2015/01/kriteria-kelayakan-produk.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://nyunyuwakwaw.blogspot.com/2015/01/kriteria-kelayakan-produk.html
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BAB : 6 
MATERI DESKRIPTIF NARATIF 

 

 
3.6 Memahami paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang 

produk/jasa 

4.6 Menyusun paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang 

produk/jasa 

 

1. PENGERTIAN PARAGRAF DESKRIPTIF 

Paragraf deskriptif adalah sebuah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan 

agar para pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Paragraf 

deskripsi ini menggambarkan sesuatu dengan kata-kata secara jelas. 

 
 

2. JELASKAN APA YANG DI MAKSUD DENGAN PARAGRAF ARGUMENTASI ! 

Argumentasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis 

dengan tujuan untuk 9meyakinkan atau membujuk pembaca. Dalam penulisan argumentasi isi 

dapat berupa penjelasan, pembuktian, alasan, maupun ulasan objektif di mana disertakan contoh, 

analogi, dan sebab akibat. 

 

3. JELASKAN PENGERTIAN PARAGRAF NARATIF ! 

Pengertian Paragraf Naratif. Secara sederhana, paragraf dapat diartikan sebagai rangkaian 

kalimat yang disusun untuk menjelaskan sebuah ide pokok. ..... Pengertian paragraf naratif adalah 

jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi 

berdasarkan urutan-urutan kajadian. 

 

4. JELASKAN PENGERTIAN PARAGRAF PERSUASIF ! 

Paragraf persuasi adalah paragraf yang bersifat mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu 

yang ditulis penulis. contohnya kalimat iklan atau promosi 
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5. JELASKAN PENGERTIAN PRODUKSI JASA ! 

Menurut Lupiyoadi (2001:5)pengertian jasa adalah: 

“A service is an activity or series of activities of more or less intangible nature that normally, hut 

not necessarile, take place in interactions between the customer and service employees and/or 

physical resources or good ard/or system of the service provider, which are provided as solutions 

to customer problems.”(Gronroos, 1 990) 

Tidak jauh berbeda dengan definisi diatas, Kotler(1991: 260)mendefinisikan jasa sebagai: 

“Setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan suatu pihak kepada yang lain yang pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.” 

 

Sementara itu, produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak. Jadi pada 

dasarnya jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam 

bentuk fisik atau kontruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang 

dihasilkan dan memberikan nilai tambah (seperti misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, 

atau kesehatan) atau pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen. 

 

6. CARILAH 1 PRODUK JASA YANG PALING ANDA KUASAI DAN MINATI ! 

 

Contoh Produk 

Produk Keripik 
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GO-JEK adalah merupakan perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri 
transportasi Ojek. GO-JEK bekerjasama dengan para pengendara Ojek berpengalaman di 

Jakarta, Bandung, Bali & Surabaya dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan 

antar makanan, berbelanja dan berpergian di tengah kemacetan. 

 

7. Buatlah masing-masing paparan Deskriptif, Naratif, Argumentasi dan Persuasif tentang 

produk jasa yang telah Anda pilih! 

 

1). DESKRIPTIF 

Ojek online memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus kita ketahui sebelum menggunakan 

jasa tersebut. Kelebihan dari ojek online yaitu terdapat tiga layanan yang disediakan oleh GoJek. 

Yang pertama adalah jasa Instant Courier yaitu jasa pengantaran barang. Lalu ada pula jasa 

Shopping, jadi pelanggan dapat meminta tukang ojek berbelanja. Dan, yang terakhir adalah jasa 

standar dari gojek, yaitu transport atau jasa mengantarkan pelanggan ke tempat tujuan mereka. 

Semua layanan ini dapat diakses dan dipesan melalui aplikasi dari smartphone pelanggan. Di 

sinilah kemudahan yang diberikan gojek kepada pelanggannya. 

 

Melalui aplikasi pemesanan ini, pelanggan dapat menentukan tempat penjemputan dan tempat 

pengantaran, dan akan tampil tarif yang perlu dibayar pelanggan untuk layanan ini. Tarif yang 

ditetapkan juga tidak terlalu berbeda dengan tarif ojek pada umumnya. Dengan ditampilkannya 

tarif langsung saat memesan, maka pelanggan akan lebih mudah dan tahu berapa biaya yang 

harus disiapkan. 

 
Sedangkan kekurangan dari ojek online yaitu ada dalam driver dan penumpangnya. Jika dari sisi 

penumpang, bisa saja penumpang terus membuat email baru dengan nomor yang baru untuk 

didaftarkan selagi ada sistem refrensi yang mendapat kredit Rp50.000,00. Selain itu, pengojek 

berbasis aplikasi ini membuat order fiktif dengan berpura-pura sebagai penumpang yang 

memesan order sekaligus berperan sebagai pengojek yang menerima order tersebut. Kekurangan 

dari segi driver yaitu praktik order fiktif. Mereka bisa memanipulasi penumpang agar bisa 

mendapatkan upah lebih tanpa harus menhgantarkan penumpang kr tujuannya. Jika hal ini terus 
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ada maka ojek online bisa bangkrut karena kecurangan antarat pengemudi dan penumpang. 

 

 
 

2) NARATIF 

Di jaman sekarang banyak orang bepergian menggunakan kendaraan pribadi,,namun seringkali 

terjebak macet ,maka dari itu kebanyakan orang menggunakan alat transportasi yg canggih yaitu 

seperti gojek online 

 

3). ARGUMENTASI 

Pengalaman saya pribadi menggunakan jasa Go-Jek sangatlah memudahkan hidup dan 

memangkas biaya transportasi dengan sangat signifikan. Memudahkan karena kita bisa lebih 

cepat mendapatkan tumpangan dan bisa berkomunikasi dengan drivernya. Selain itu pembayaran 

dapat dilakukan dengan memotong kredit di e-wallet sehingga tidak perlu melakukan transaksi 

pembayaran yang biasanya memakan banyak waktu. 

 

Meningkatnya minat konsumen terhadap Go-Jek, membuat pihak Go-Jek membuka cabang di 

berbagai kota di Indonesia, antara lain Bandung, Bali, Surabaya, dan Makassar. Tidak menutup 

kemungkinan Go-Jek akan membuka cabang di berbagai kota lainnya. Dengan adanya Go-Jek 

tidak hanya memberikan manfaat kepada konsumen tetapi juga memberikan manfaat bagi 

masyarakat luas dengan membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi 

pengangguran. 

 

4) PERSUASIF 

Dengan adanya gojek online dapat memberikan kenyaman dan mempersingkat waktu anda, 

sehingga tidak perlu lagi menunggu kendaraan terlalu lama,karena dengan gojek online di jamin 

terhindar macet smpai tujuan 

 
 

Pembeda menurut para ahli tetapi dalam satu kesatuan materi: 

 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan paragraf Deskriptif ! 

Jawaban:Yang di maksud dari paragraf deskripsi adalah teks yg berisi gambaran suatu 

objek,tempat atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. 

 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan paragraf argumentasi ! 

Jawaban:Paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan 

dengan memaparkan pendapat, ulasan, pokok bahasan dan ide pribadi penulisnya. 

 

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan paragraf naratif ! 

Jawaban:Paragraf naratif adalah jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau 

pengalaman pribadi berdasarkan urutan-urutan kejadian atau peristiwa. 

 

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan paragraf persuasif ! 

Jawaban:Paragraf persuasif dapat di artikan sebagai paragraf yang mempunyai tujuan untuk 

meyakinkan atau mengajak si pembaca dengan maksud tertentu, yang mana hal ini di lakukan 
agar bisa melaksanakan serta menerima gagasan penulis dari suatu pendapat dan pandangan 

tertentu. 
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5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan produk jasa ! 

Jawaban:Pengertian jasa adalah kegiatan ekonomi dengan hasil keluaran yang tidak berwujud 

yang ditawarkan dari penyedia jasa yakni perusahaan kepada pengguna jasa atau konsumen. 

 

6. Carilah 1 produk jasa yang paling anda kuasai dan diminati ! 

Jawab: Bimbingan Belajar (Bimbel) 

 

7. Buatlah masing2 paparan deskriptif, naratif, argumentasi dan persuasif tentang produk jasa 

yang telah anda pilih 

Jawab : 

A. Kalimat deskriptif 

 
Bimbingan belajar yaitu bimbingan yang diarahkan untuk membantu para individu dalam 

menghadapi dan memecahkan masalah-masalah akademik. Maka, bimbel akan membantu 

seorang anak lebih mengerti pelajaran sekolah dari pada murid lainnya. Dari sana seorang anak 

akan diajarkan dan diberi penjelasan secara lebih khusus dari pada disekolah. Dan dari sanalah 

juga seorang anak akan lebih fokus belajar dan mengerti pelajaran dari pada hanya 

mengandalkan sekolah saja. Misalnya, didalam bimbel mendapatkan ilmu dari guru-guru khusus 

yang akan memberikan ilmunya sesuai bidang pelajarannya. Misalnya guru fisika yang akan 

memberikan trick pemecahan masalah di pelajaran fisika sehingga anak akan menguasai 

pelajaran fisika 

 
 

B. Kalimat naratif 

 

Banyak kelas yang dibuka untuk bimbingan belajar seperti les fisika, les biologi, les matematika 

dll. Bimbel ini membutuhkan pengajar yang berpengalaman dan kreatif agar para siswa yang 

belajar tidak bosan terhadapa pembelajaran 

 

C. Kalimat argumentasi 

Bimbingan belajar merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau 

organisasi yang bertujuan untuk memberikan pendidikan non-formal bagi para siswa. 

 

Di zaman yang serba modern ini sudah banyak lembaga-lembaga yang menawarkan jasa dalam 

memberikan pendidikan kepada siswa dengan berbagai metode yang baru yang bisa menarik 

minat siswa untuk mengiokuti bimbingan belajar tersebut. 

 

Akhir-akhir ini banyak siswa yang mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah. Hal ini 

dikarenakan banyaknya siswa yang kurang paham dan mengerti materi-materi yang diajarkan 

oleh para pengajar di sekolah. Akibatnya banyak siswa yang memilih untuk memanggil guru 

privat atau mengikuti bimbingan belajar di lembaga-lembaga pendidikan. 

 

Maka dari itu, masalah ini sepertinya sangat menarik untuk kita ketahui lebih dalam lagi. Selain 

itu, kami sebagai pelajar juga ingin mencoba membandingkan kualitas belajar siswa yang hanya 

belajar disekolah dengan siswa yang belajar ekstra dengan mengikuti bimbingan belajar di 

sekolah 
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D. Kalimat persuasif 

Seperti diuraikan sebelumnya bimbingan belajar merupakan salah satu usaha yang perlu 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan belajar yang maksimal. Pelaksanaan bimbingan dilatar 

belakangi oleh beberapa aspek. Diantaranya aspek psikologis, kultural atau sosial budaya, dan 

pedagogis. 

Latar belakang psikologis dalam proses pendidikan, siswa sebagai subjek didik merupakan 

pribadi yang unik dengan segala karakteristiknya. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan 

kemampuan anak dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Selanjutnya Ahmadi dan 

Pupriyono ( 1991 ) memaparkan bahwa kemampuan belajar pada setiap individu siswa tidak 

sama; ada yang cepat dan ada yang lambat menangkap isi pelajaran. Oleh karena itu, guru 

mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membantu siswa agar berhasil dalam belajar yaitu 

dengan memberikan bimbingan belajar. 

Latar belakang kultural atau sosial budaya, kegiatan belajar dan pembelajaran merupakan salah 
satu kegiatan yang diberikan di sekolah dengan tujuan agar siswa berhasil dalam bidang 

pendidikan dan pada akhirnya siswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Meskipun 

demikian, masih saja ada siswa yang belum berhasil. Karena alasan inilah, peran guru sangat 

diperlukan untuk memberikan bimbingan belajar kepada siswa yang belum berhasil. 

Latar belakang pedagogis, bimbingan belajar mempunyai peranan yang amat penting dalam 

pendidikan yaitu membantu setiap pribadi anak didik agar berkembang secara optimal dan 

berhasil dalam kegiatan pembelajaran. 

Sebagai pendidik, tugas dan tanggung jawab guru yang paling utama ialah mendidik, yaitu 
membantu subjek didik untuk mencapai keberhasilan dalam belajar. Sebelum memberikan 

bimbingan belajar kepada siswa, guru diharuskan mengenal dan memahami tingkat 

perkembangan anak didik, sistem motivasi atau kebutuhan, pribadi, kecakapan dan kesehatan 

mental yang dimiliki oleh siswa sebelum berhasil dalam belajar. 

http://03anditirsapratiwi.blogspot.com/2019/02/tugas-materi-paparan-deskriptif-naratif.html 

http://03anditirsapratiwi.blogspot.com/2019/02/tugas-materi-paparan-deskriptif-naratif.html
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BAB : 7 

MEDIA PROMOSI 
 

 

 

 

3.7 Menentukan media promosi 

4.7 Membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar 

Media Promosi 

Strategi digital marketing: 

 

1. Social media marketing 

Langkah pemasaran melalui media sosial adalah hal yang belakangan ini semakin populer. 
 

Social media marketing memiliki tujuan untuk meningkatkan brand awareness, 
 

mendapatkan traffic, dan mengapatkan kepercayaan luas. 

 

Ada beragam saluran media sosial yang bisa digunakan untuk melakukan social media 

marketing, yaitu: 

 

 Facebook 
 

 Twitter 

https://glints.com/id/lowongan/apa-itu-social-media-marketing/


E-BOOK PKK MM |KUR. TERINTEGRASI 

Rev : 02 No. : F.02.55 39 

 

 

 

 Instagram 
 

 LinkedIn 
 

 Snapchat 
 

 Pinterest 
Untuk menjalankan strategi ini, kamu bisa menggunakan beragam tool seperti Hootsuite, 

MeetEdgar, atau Socedo. 

Baca Juga: 7 Kesalahan di Media Sosial yang Membuatmu Kurang Profesional 
 

2. SEO 

SEO atau search engine optimization adalah suatu metode yang bisa kamu gunakan untuk 

mengoptimalkan mesin pencari yang biasa digunakan para pengguna internet, seperti Google, 

untuk mempromosikan bisnismu. 

Keuntungan dari proses ini adalah meningkatnya traffic kepada website-mu karena tampil di 

halaman awal Google. 

Salah satu SEO tool yang bisa kamu gunakan dalam strategi ini adalah Yoast. 

 

Tool ini adalah plugin pada WordPress yang bisa menambahkan beberapa data sekaligus yang 

bisa dicari oleh search engine pada masing-masing blog post yang kamu unggah. 

SEO tool lain yang bisa kamu gunakan adalah Google Keyword Planner, yang memberikan 

informasi tentang kata kunci yang berpotensi memberi dampak yang paling efektif pada digital 

marketing yang kamu lakukan. 

3. Content marketing 

Tujuan dari content marketing adalah menjangkau banyak calon customer dengan konten yang 

diproduksi. Manfaat dari langkah ini adalah meningkatkan brand awareness, traffic, dan pada 

akhirnya jumlah customer. 

Ada beragam saluran yang bisa kamu tempuh untuk menjalankan strategi ini. Beberapa yang 

populer di antaranya adalah blog, ebook, dan infografis. 

https://glints.id/lowongan/media-sosial-kurang-profesional/
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4. Email marketing 

Kamu bisa menggunakan email sebagai cara untuk berkomunikasi dengan customer. Email 

marketing bisa digunakan untuk mempromosikan diskon, konten, event, 

hingga website dari brand. 

 

Ada beragam cara yang bisa ditempuh untuk menjalankan proses ini. Salah satu yang populer 

adalah program newsletter berlangganan. 

Selain itu, kamu juga bisa melakukan tindak lanjut kepada user yang baru men-download sesuatu 

atau yang baru saja melakukan sign up. 

5. Iklan pay per click (PPC) 

PPC adalah langkah pemasaran yang bisa kamu lakukan dengan cara membayar publisher iklan 

untuk setiap iklan yang diklik. 

Saluran dari langkah ini cukup beragam. Kamu misalnya bisa memanfaatkan Google Ads, 

Facebook Ads, Twitter Ads, atau Sponsored Messages di LinkedIn. 

6. Metode lainnya 

Selain metode-metode di atas, ada beragam metode lain yang bisa kamu jalankan dalam digital 

marketing. Beragam cara lain yang cukup populer di antaranya adalah: 

 

 native advertising 
 

 sponsored content 
 

 affiliate marketing 
 

 marketing automaton 
 

 website marketing 
 

 marketing automaton 
 

 online 
Dalam menjalankan berbagai strategi di atas, data menjadi hal yang benar-benar penting. Kamu 

harus selalu bisa menganalisis langkah yang akan ditempuh sesuai dengan data yang bersifat riil. 
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Salah satu tool populer yang bisa kamu andalkan untuk memproses hal itu adalah Google 

Analytics. Tool ini tergolong lengkap untuk membantu kamu melakukan analisis terhadap 

langkah pemasaran yang diambil. 

Secara khusus, keunggulan lain dari tool ini adalah layanannya yang bersifat gratis sehingga 

kamu tak perlu khawatir menambah biaya untuk proses marketing kamu. 

Adanya digital marketing sangat memudahkan kamu dalam mengembangkan bisnis yang kamu 

kelola. Tidak hanya kemudahan dalam hal metode pemasaran, namun juga dalam metode 

pengukuran ROI (return on investment). 

Namun, keberhasilan dalam memanfaatkan digital marketing sangat bergantung pada strategi 

yang kamu gunakan. 

Kamu harus telaten dalam membangun citra yang baik di dunia maya untuk mengidentifikasi 

kebutuhan para calon pelanggan. 

 
 

Media Promosi adalah sarana yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu 

produk/jasa/image/perusahaan ataupun yang lain untuk dapat lebih dikenal masyarakat lebih luas. 

Dimana dengan promosi ini diharapkan seseorang bisa mengetahui, mengakui, memiliki, dan 

mengikatkan diri pada suatu   barang/jasa/produk/image/perusahaan   yang   menjadi 

sasarannya. Salah satu bagian penting dari promosi adalah menentukan media promosi yang 

paling tepat. Misalnya Surat Kabar, Televisi, Radio, Majalah, dan lain-lain. Tentunya media- 

media promosi tersebut mempunyai kekurangan serta kelebihan. Berikut beberapa media 

promosi beserta kekurangan dan kelebihannya : 

Media Kekuatan Kelemahan 

Surat Kabar Fleksibilitas,ketetapan waktu, coverage 

bisa local dan nasional, penerimaan luas, 

dapat dipercaya, Iklan dapat ditempatkan 

di lokasi yang potensial, Waktu 

pemaparannya cukup baru, Pembaca 

melakukan control terhadap paparan, 

Dapat menggunakan kupon 

Umur informasi relative 

pendek, kualitas cetakan 

dan gambar jelek, 

audience terbatas yang 

meneruskan informasi, 

Kemampuan menarik 

perhatian rendah, 

Pembaca yang terpapar 

terseleksi 
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Televisi Kombinasi visual, audio dan gerak, 
perhatian audience tinggi, jangkauan luas, 

prestisius, prestisnya tinggi, Biaya rendah 

per tiap orang yang terpapar, Mencapai 

perhatian yang tinggi, Mencapai citra yang 

positif 

Biaya tinggi, segmentasi 
kompleks, pemaparan 

cepat, kurang dapat 

menyeleksi audience, 

frekuensi pemasangan 

harus sering dan 

berulang, Biaya absolute 

tinggi, Biaya produksi 
tinggi 

Radio Banyak pendengar, seleksi demografis dan 

geografis, dipercaya dan biaya relative 

murah, frekuensi paparan tinggi, fleksibel, 

Biaya produksi rendah 

Hanya audio, perhatian 

audience rendah 

dibandingkan dengan TV, 

pemaparan cepat, mudah 
lupa 

Majalah Seleksi segmen lebih akurat, dipercaya, 
kualitas gambar dan cetakan baik, 
informasi berumur panjang, penerusan 

informasi cukup baik, Isi dan informasi 

tinggi 

Audience harus membeli 
dengan harga tinggi 
dibandingkan dengan 

surat kabar, tenggang 

pemuatan yang lama, 

tidak ada jaminan 

mendapat posisi 

pemuatan yang baik, 

hanya visual, Fleksibilitas 
terbatas 

Handphone Peer to Peer, Personal segmented, 

Targeted, Akurat, Two way 

communication, Interaktif,Pengukurannya 

mudah, Visual Dinamis, Biaya produksi 

rendah, Iklan bisa disimpan dan tidak 

mudah hilang, Bisa diakses kapan dan 
dimana saja, Biaya murah 

Ada keterbatasan 

infrastruktur data, jenis 

handphone berbeda-beda, 

Masih dalam proses 

edukasi pasar, Tidak bisa 

terlalu banyak tulisan 

Outdoor Fleksibel, mudah diubah, murah, relative 
ekslusif, pengulangan pemaparan tinggi 

Seleksi audience rendah, 
kreativitas rendah, 
tergantung regulasi 

daerah 

Brosur/Folder Informasi yang diberikan spesifik, 

langsung ditujukan pada personal, biaya 

murah, Daya rangsang bisa kuat dan bisa 

renda tergantung atas daya tarik visual 

yang ditampilkan 

Cenderung diabaikan jika 

isinya tidak menarik atau 

tidak berhubungan 

dengan kebutuhan, Ruang 

pesan ditentukan/dibatasi 
oleh kemampuan biaya 

Banner, Poster Daya jangkau dan raihan cukup besar, 
biaya produksi murah 

Daya rangsang rendah, 

informasi yang 

ditampilkan terbatas, 

Biaya pajak dan perizinan 

tinggi, Keamanan kurangt 

terjamin, Jika posisinya 
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  tidak strategis, 
segmentasi yang dituju 

tidak tercapai. 

Billboard, Neonbox Daya jangkau dan raihan cukup besar, 

daya rangsang cukup tinggi 

Biaya produksi, 

perawatan, perizinan, dan 

pajak tinggi. Informasi 

yang ditampilkan 

terbatas, Jika posisinya 

tidak strategis atau tidak 

tepat, segmentasi yang 
dituju tidak tercapai. 

Selain itu juga terdapat beberapa medi promosi yang sering kita liat baik secara langsung 

maupun tidak langsung, anatara lain : 

 

 POSTER 
Biasanya dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat dan ditempel pada dinding atau 

bidang datar dan dibuat menarik perhatian. 

 Billboard 

Pemasangannya bisa menggunakan struktur mandiri yang permanen, maupun menempel 

pada konstruksi bangunan permanen. 

 Baliho 

 model ini banyak digunakan untuk promosi jangka pendek atau bersifat insidentil 

misalnya pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan lurah, atau bisa juga digunakan 

untuk mempromosikan event tertentu misalnya pertandingan sepak bola tarkam 

(turnamen antar kampung), dan lain sebagainya. 

 Banner 

Model ini tak hanya ditempel di dinding, bisa juga dipasang pada dudukan yang ringan 

sehingga mudah dipindahkan. 

 Kaos 

Kaos promosi adalah medium standar yang sudah pasti dilakukan oleh perusahaan dalam 

melakukan promosi. Bentuk yang paling sederhana dari kaos promosi adalah pemuatan 

logo atau tagline perusahaan di bagian depan atau belakang kaos promo. 

Sumber : 

1) http://yoserizal.com/2009/08/25/pemilihan-media-promosi/ 

2) http://andy.web.id/macam-macam-media-promosi-1.php 

3) http://suppliergarment.com/artikel-seputar-garment/15-kaos-sebagai-media- 

promosi-perusahaan 

4) http://reyypare.blogspot.com/2010/11/media-promosi.html 

http://suppliergarment.com/undefined/
http://yoserizal.com/2009/08/25/pemilihan-media-promosi/
http://andy.web.id/macam-macam-media-promosi-1.php
http://suppliergarment.com/artikel-seputar-garment/15-kaos-sebagai-media-%20%20promosi-perusahaan
http://suppliergarment.com/artikel-seputar-garment/15-kaos-sebagai-media-%20%20promosi-perusahaan
http://reyypare.blogspot.com/2010/11/media-promosi.html
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BAB : 8 
STRATEGI PEMASARAN 

 

 
 

 
 

3.8 Menyeleksi strategi pemasaran 

4.8 Melakukan pemasaran 

 
Cara pemasaran produk yang dilakukan masing-masing pebisnis pasti berbeda. Namun, ada 

beberapa standar cara pemasaran produk yang harus diketahui oleh para pebisnis agar bisa 

memasarkan produk mereka dengan baik kepada konsumen. 

 
Berikut ini adalah beberapa strategi pemasaran produk baru yang bisa dilakukan: 

 
 

1. Mengenal Pasar dan Target Market 

 
Mengenal pasar dalam hal ini Anda harus mengetahui kualitas dan kegunaan produk yang akan 

dijual. Apakah produk Anda merupakan produk baru atau sudah banyak yang menjual? Ini perlu 

menjadi pertimbangan untuk mengatur strategi pemasaran produk. 
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Jika produk Anda merupakan produk yang baru, maka Anda memiliki jangkauan area yang luas 

untuk memasarkan produk. Namun jika produk yang dijual sebenarnya sudah banyak kompetitor, 

Anda perlu mengenal lebih jauh kelemahan-kelemahan produk yang dijual oleh saingan dan 

memperbaikinya di produk yang Anda jual untuk mendapatkan perhatian konsumen. Konsumen 

tentu lebih tertarik dengan produk yang memiliki lebih banyak kelebihan daripada kelemahnnya. 

 
Selain mengenal pasar, Anda juga perlu memahami sasaran/ target market produk yang Anda 

jual. Dalam hal ini, produk tersebut dijual untuk siapa? Apakah untuk kaum muda atau tua, atau 

bahkan anak-anak? Anda perlu memikirkan hal ini untuk menentukan dimana dan kapan Anda 

akan melakukan promosi produk. 

 
Artikel lain: 10+ Situs Belanja Online Terbaik dan Terpercaya di Indonesia 

 
 

2. Menciptakan Produk Berkualitas 

 
Membuat produk berkualitas dan sesuai dengan target market yang akan dibidik adalah sebuah 

awal yang baik untuk memulai bisnis, apapun jenis bisnis Anda. Kualitas yang dimaksud di sini 

mulai dari bahan baku, proses pembuatan, hingga tercipta sebuah produk. 

 
Dengan membuat produk yang berkualitas, maka dengan sendirinya Anda telah membantu 

proses pemasaran itu sendiri. Alasannya, karena semua orang lebih memilih produk yang 

berkualitas ketimbang produk yang abal-abal. 

 
Proses pembuatan produk berkualitas ini sendiri tidak bisa terjadi begitu saja. Tentunya butuh 

waktu untuk mereview produk yang sudah dihasilkan hingga akhirnya benar-benar sesuai dengan 

yang diharapkan. 

 

3. Membuat Kemasan Menarik untuk Produk 

 
Ada pepatah yang mengatakan “Jangan menilai sesuatu dari kulitnya”. Namun, dalam strategi 

pemasaran produk baru yang baik, kita harus memperhatikan segala aspek. Termasuk kemasan 

produk yang dijual. 

 
Kemasan produk yang menarik tidak sekedar tampilan saja. Namun, harus ada sesuatu yang 

dapat membuat produk yang dijual berkesan dan diingat oleh konsumen. Ada banyak konsumen 

yang lebih mudah mengingat sebuah produk karena kemasan produk tersebut sangat berkesan. 

https://www.maxmanroe.com/situs-belanja-online.html
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Untuk membuat desain kemasan produk tersebut tentunya Anda membutuhkan tenaga desainer 

berbakat.   Anda   bisa   menyewa   tenaga   desainer   dari   beberapa    marketplace    lokal 

seperti Sribu.com. 

 

4. Memilih Lokasi Pemasaran yang Tepat 

 
Yang pertama kali terlintas dalam benak kita saat akan   melakukan   promosi   produk 

adalah “dimana kita akan memasarkan produk ini?”. Strategi sebelumnya menjadi penentu untuk 

menentukan dimana Anda akan menjual produk. 

 
Sebagai contoh, jika target pasar adalah anak sekolah maka Anda harus memilih lokasi 

pemasaran yang dekat dengan sekolah, tempat bimbel maupun tempat nongkrong anak-anak 

sekolah. Anda bisa memasang banner promosi produk di lokasi-lokasi tersebut yang 

memungkinkan mereka untuk melihatnya. 

 

5. Tawarkan Promo 

 
Di jaman yang serba mahal ini sudah pasti banyak orang yang menyukai adanya promo produk 

atau sale. Anda bisa menambahkan tawaran promo produk pada iklan yang Anda pasang. 

 
Misalnya, karena produk Anda adalah produk yang baru maka Anda akan memberikan promo 

“Buy One Get One Free”. Promo ini terbilang ampuh karena akan menarik perhatian calon 

pembeli yang awalnya hanya ingin coba-coba justru bisa menjadi pelanggan tetap karena 

kualitas produk yang Anda tawarkan. 

 
Promo seperti ini tentu harus didasari perhitungan untung rugi. Jangan sampai karena adanya 

over promo justru membuat Anda bangkrut. Solusinya bisa membatasi promo misalnya hanya 

berlaku untuk 2 atau 3 hari saja. 

 
6. Manfaatkan Tenaga Pelanggan 

 
Satu lagi cara promosi yang paling jitu adalah dengan memanfaatkan tenaga pelanggan. Anda 

bisa menawarkan sistem bagi hasil bagi pelanggan yang mau menawarkan produk Anda ke 

konsumen lain. 

https://www.maxmanroe.com/sribu-com.html
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Atau kalau yakin, Anda bisa membuat skema bisnis MLM atau menawarkan komisi saat 

pelanggan Anda berhasil memasarkan produk. Namun perlu diingat, cara ini harus hati-hati. 

Jangan membuat skema sembarangan karena bila merugikan pelanggan, Anda bisa dipidanakan. 

 

7. Manfaatkan Media Online 

 
Hampir sebagian masyarakat kita sudah pasti punya gadget atau smartphone masing-masing. Ini 

harus masuk ke daftar startegi pemasaran produk Anda. Anda bisa melakukan pemasaran atau 

memasang     iklan     di     website,      marketplace      atau      beberapa      sosial      media 

seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. 

 
Kunjungi marketplace terpercaya seperti Tokopedia, Kaskus, OLX, atau sejenisnya yang bisa 

Anda gunakan secara gratis atau berbayar bila ingin menikmati fitur premium. 

 

8. Menjadi Sponsor Sebuah Kegiatan 

 
Strategi pemasaran produk baru dengan cara menjadi sponsor kegiatan ternyata sangat efektif 

lho. Cara pemasaran seperti ini bisa dilakukan secara online maupun offline. 

 
Misalnya bisnis Anda menjual produk bahan makanan (misalnya tepung terigu) dan menjadi 

salah satu sponsor pada kegiatan lomba membuat kue. Saat kegiatan berlangsung, bahan 

makanan yang digunakan oleh peserta adalah produk Anda. 

 
Cara pemasaran produk seperti ini sangat efektif karena produk yang digunakan adalah produk 

yang Anda jual. Namun, tidak menutup kemungkinan juga Anda bisa menjadi sponsor untuk 

kegiatan lainnya, tak melulu acara bertajuk kuliner. 

 

9. Memberikan Insentif untuk Rekomendasi Pelanggan 

 

 

Strategi pemasaran produk baru dengan cara word of mouth (promosi dari mulut ke mulut) 

adalah salah satu cara pemasaran yang sangat efektif. Seperti yang pernah dibahas pada salah 

satu artikel di Maxmanroe.com, promosi seperti ini biasanya lebih mudah dipercaya orang lain 

karena direkomendasikan oleh orang yang dikenal. 

https://www.maxmanroe.com/bisnis-mlm.html
https://www.maxmanroe.com/promosi-dari-mulut-ke-mulut.html
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Anda bisa menawarkan insentif kepada konsumen yang mau merekomendasikan produk Anda 

kepada teman atau kerabatnya. Insentif yang diberikan bisa berupa voucher, kupon diskon, uang, 

atau bahkan produk Anda sendiri. 

 

10. Melakukan Kegiatan Amal (Corporate Social Responsibility) 

 
Semua bisnis pasti ingin produk mereka diidentikkan dengan produk yang ramah lingkungan. Ini 

bisa berpengaruh besar pada penjualan produk tersebut. 

 
Salah satu cara untuk mengajak konsumen untuk membeli produk Anda adalah dengan membuat 

mereka yakin bahwa produk Anda adalah ramah lingkungan dan tepat untuk kebutuhan mereka. 

 
Nah, strategi pemasaran produk baru dengan memanfaatkan psikologis konsumen ini ternyata 

sangat ampuh lho untuk meningkatkan penjualan. Anda bisa menunjukkan rasa perduli kepada 

lingkungan   sekitar   dengan   melakukan   program   CSR   atau Corporate   Social 

Responsibility (baca: Pengertian CSR). 

 

Misalnya Anda menjual produk minuma yang ramah lingkungan, Anda bisa melakukan 

penggalangan dana yang akan disumbangkan ke komunitas atau organisasi tertentu. 

 
Namun, sebelum melakukan kegiatan seperti ini, pastikan bahwa produk Anda memang ramah 

lingkungan. Kegiatan seperti ini sangat efektif untuk membuat brand Anda disukai oleh 

masyarakat luas. 

 

 

 

Beberapa cara diatas sudah terbukti ampuh digunakan sebagai strategi pemasaran produk baru 

yang bisa dilakukan oleh pemula sekalipun. Produk yang inovatif adalah produk yang paling 

banyak menarik minat konsumen. Nah, itulah beberapa cara yang bisa Anda terapkan untuk 

memasarkan produk Anda. https://www.maxmanroe.com/strategi-pemasaran-produk-baru.html 

https://www.maxmanroe.com/pengertian-csr.html
https://www.maxmanroe.com/strategi-pemasaran-produk-baru.html
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BAB : 9 
PERKEMBANGAN USAHA 

 

 
 

 
3.9 Menilai perkembangan usaha 

4.9 Membuat bagan perkembangan usaha 

 

 
A. DESKRIPSI PERKEMBANGAN USAHA 

Modul ini berjudul “Evaluasi dan Pengembangan Usaha”, yang isinya 

memuat lingkup belajar: 

a. Kriteria keberhasilan usaha; 

b. Rasio keuangan; 

c. Teknik Pengelolaan usaha; dan 

d. Teknik Pengembangan Usaha. 

Materi pembelajaran dalam modul ini merupakan rangkaian dari modul- 

modul sebelumnya terutama yang menyangkut pengelolaan usaha kecil, 

perencanaan dan pengembangan usaha kecil. Materi pada modul ini dimaksudkan 

agar Anda memiliki sub-kompetensi “Mengevaluasi dan mengembangkan usaha 

kecil” dan kompetensi “Merencanakan dan pengelolaan usaha kecil”. 

Setelah mempelajari modul ini Anda akan memahami bagaimana 

mengevaluasi keberhasilan usaha, mengenal kriteria-kriteria keberhasilan usaha, 
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cara membuat laporan kegiatan usaha, dan cara mengembangkan usaha. Dalam 

praktik sehari-hari, Anda diharapkan akan dapat membuat laporan keuangan 

dengan menyusun rasio keuangan, menyusun laporan pengelolaan usaha dan 

menyusun rencana pengembangan usaha, Anda juga. 
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Setelah mempelajari materi pada modul ini, Anda diharapkan dapat memilih 

kemampuan sebagai berikut. 

1. Memahami kriteria keberhasilan usaha, mampu membuat rasio keuangan, 

teknik menyusun laporan, dan menyusun rencana pengembangan usaha. 

2. mempraktekkan perhitungan kriteria-kriteria untuk mengukur 

keberhasilan usaha. 

3. Dapat membuat laporan pengelolaan usaha. 

4. Menguasai cara-cara pengembanganusaha. 

 

B. Prasyarat 

Sebagai prasyarat untuk mempelajari modul ini atau sebelum mempelajari 

modul ini, terlebih daahulu sebaiknya Anda memiliki wawasan tentang: 

1) Unsur-unsur rasio keuangan; 

2) Menguasai modul-modul sebelumnya; dan 

3) Mengetahui aspek-aspek pengelolaan usaha. 

Semua materi di atas telah Anda pelajari dalam modul-modul sebelumnya. 

 
C. Petunjuk Penggunaan Modul 

Agar Anda berhasil menguasai modul ini dengan baik, ikutilah petunjuk 

belajar sebagai berikut. 

a. Bagi Siswa 

1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini, sampai Anda 

memahami betul apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini. 

2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan kata- 

kata yang Anda anggap baru. Kemuadian cari dan baca 
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pengertian kata-kata kunci dalam daftar kata-kata sulit modul ini atau 

dalam kamus manajemen dan ekonomi yang ada. 

3. Pelajari laporan-laporan pengelolaan usaha dan amati indicator- indikator 

yang menunjukkan keberhasilan tersebut perusahaan yang Anda lihat. 

4. Cek tentang diri Anda, apakah Anda telah memahami cara-cara 

mengembangkan usaha? Bila belum, pelajari lagi secara cermat. Untuk 

mendapat sertifikasi, Anda harus dites tingkat kemampuan dan kecerdasan 

kewirausahaan dengan alat tes khusus. 

5. Bila ada kesulitan, diskusikan dengan teman Anda dan tanyakan kepada 

guru atau tutor Anda. 

 

b. Bagi Guru 

Modul ini dirancang untuk membantu siswa dalam proses belajar dari 

mulai merancang, menjelaskan, mengorganisir, membimbing, mengarahkan, 

membantu, sampai dengan mengevaluasi hasil belajar siswa. Oleh sebab itu, 

peran Anda sebasgai guru adalah sebagai berikut. 

1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini, sampai Anda 

memahami betul apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini. 

2. Membantu siswa dalam proses belajar. 

3. Membimbing siswa melakukan tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan 

dalam tahap belajar. 

4. Membantu siswa dalam memaqhami konsep, praktik baru kewirausahaan 

dan menjiwai kendala-kendala dalam proses belajar. 

5. Membantu siswa dalam menentukan dan mengakses sumber tambahan lain 

yang diperlukan untuk belajar. 

6. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok untuk berdiskusi. 
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7. Merancang pendamping Guru atau praktisi lain jika diperlukan. 

8. Mencatat kemajuan belajar siswa. 

9. Melaksanakan penilaian. 

10. Jelaskan kepada siswa bagian-bagian yang harus didiskusikan dengan 

temannya dan bagioan-bagian yang harus dilakukan dalam bentuk 

pengamatan ke lapangan. 

 

D. Tujuan Akhir 

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar pada modul ini, Anda diharaapkan 

memiliki kemampuan sebagai berikut. 

a. Memiliki Kinerja 

1. Dapat membuat laporan pengelolaan usaha. 

2. Dapat membuat laporan keuangan. 

3. Memiliki keterampilan dalam menyusun laporan yang didasarkan pada 

hasil evaluasi. 

4. Memahami cara-cara pengembangan usaha berdasarkan hasil 

evaluasi. 

b. Kriteria Kinerja 

1. Kriteria kinerja evaluasi persiapan diidentifikasi berdasarkan kemampuan 

menyusun laporan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha yang 

diidentifikasi berdasarkan kemampuan membuat analisis keuangan, teknik 

menyususn laporan, dan teknik mengembangkan usaha. 

2. Kriteria laporaan diidentifikasi berdasarkan kemampuan cara 

menyususn sistematika laporan pengelolaan usaha. 

3. Kriteria Kinerja pengembangan usaha diidentifikasi berdasarkan 

kemampuan menguasai cara pengembangan usaha. 

c. Kondisi/Variabel yang Diperlukan 
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1. Untuk menguasai criteria keberhasilan usaha, siswa perlu diberi contoh- 

contoh cara menghitung rasio keuangan, teknik menyususn laporan dan 

cara menyusun rencana pengembangan usaha. 

2. Untuk menguasai caraa-cara menyusun laporan pengelolaan usaha, siswa 

perlu diberi contoh-contoh laporan usaha kecil daan latihan membuat 

laporan sederhana usaha kecil. 

 

E. Kompetensi 

1. Kompetensi Utama: Siswa dapat Mengelola Usaha Kecil. 

2. Sub Kompetensi: Siswa dapat mengevaluasi dan mengembangkan usaha. 

 
F. Cek Kemampuan 

Untuk mengecek kemampuan Anda harus dapat menjawab pertanyaan- 

pertanyaan berikut. 

1. Jelaskan unsure-unsur yang dapat dijadikan indicator keberhasilan suatu 

perusahaan dianggap berhasil. 

2. Kriteria apa yang dijadikan tolok ukur keberhasilan suatu perusahaan itu? 

3. Apa saja yang harus dibuat dalam laporan pengelolaan usaha? 

4. Apa yang harus dikembangkan terlebih dahulu agar perusahaan kecil 

berhasil? 

5. Bagaimana langkah-langkah dalam mengembangkan usaha yang berhasil? 

6. Keterampilan dan pengetahuan apa yang harus dimiliki seseorang agar 

dapat mengembangkan usaha dan menyusun laporan pengelolaan usaha? 
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Apabila Anda atau siswa telah menguasai kompetensi dan sub kompetensi 

di atas, Anda atau siswa dapat mengajukan tes kompetensi kepada penilai. 

G. Glosarium 

1. Ratio-ratio Neraca (Baalance sheet ratios), ialah ratio-ratio yang disusun dari 

data yang berasal dari neraca, misalnya current ratio, aid- test ratio, curreent 

assets to total assets ratio, current liabilities to total assets ratio dan lain 

sebagainya. 

2. Ratio-ratio laporan Rugi & Laba (income statement ratios), ialah ratio- ratio 

yang disusun dari data yang berasal dari income statement, misalnya gross 

profit margin, net operating margin, operating ratio dan lain sebagainya. 

3. Ratio-ratio antar laporan (Inter-statement ratios), ialah ratio-ratio yang 

disusun dari data yang berasal dari neraca dan data lainnya berasal dari 

income statement, misalnya assets turnover, inventory turnover, receivables 

turnover dan lain sebagainya. 

4. Ratio likwiditas adalah ratio-ratio yang ddimaksudkan untuk mengukur 

likwiditas perusahaan (current ratio, acid test ratio). 

5. Ratio Leverage adalah ratio-ratio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai 

berapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang (Debt to total assets 

ratio. Net worth to debt ratio dan lain sebagainya). 

6. Ratio-ratio Aktivitas, yaitu ratio-ratio yang dimaksudkan untuk mengukur 

sampai seberapa besar effektivitas perusahaan dalam mengerjakan aumber- 

sumber dananya (inverntory turnover, average collection period dan lain 

sebagainya). 

7. Ratio-ratio profitibilitas, yaitu ratio-ratio yang menunjukan hasil akhir dari 

sejumlah kebijaksanaan daan keputusan-keputusan (Profit margin on sales, 

Return on total assets,return on net worth dan lain sebagainya. 
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BAB : 10 

LAPORAN KEGIATAN USAHA 
 

 

 
 

 
MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN 

3.10 Menentukan standard laporan keuangan 

4.10 Membuat laporan keuangan 

 
 

a. Tujuan Kegiatan Belajar 1 

Setelah kegiatan belajar ini, siswa diharapkan dapat: 

1. Memahami kriteria keberhasilan usaha, mampu membuat rasio keuangan, 

teknik menyusun laporan, dan menyusun rencana pengembangan usaha. 

2. Menghitung keberhasilan usaha dengan menggunaklan kriteria- kriteria 

pengukuran keberhasilan usaha. 

 

b. Uraian Materi 1 

 

1. Laporan Kegiatan Usaha 

Dalam rangka pengendalian usaha, seorang wirausaha harus mampu 

membuat laporan kegiatan usaha dan langkah berikutnya dalam rangka 

pengembangan usaha. Laporan pengelolaan usaha dibuat 
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berdasarkan kebutuhan. Pada usaha kecil dibuat laporan-laporan sebagai berikut. 

(1) Laporan Manajemen, yang terdiri dari laporan bulanan, dan laporan 

tahunan. 

(2) Laporan kinerja perusahaan yaitu laporan keuangan. 

 

2. Macam-macam ratio Keuangan 

Sebagaimana disebutkan di muka ratio keuangan banyak sekali jenisnya 

karena ratio dapat dibuat menurut kebutuhan penganalisa. Demikian pula 

pengelompokan ratio juga bermacam-macam. Aoabila dilihat dari sumber dari 

mana ratio dibuat, maka ratio dapat dogolongkan dalam 3 golongan, yaitu: 

8. Ratio-ratio Neraca (Baalance sheet ratios), ialah ratio-ratio yang disusun dari 

data yang berasal dari neraca, misalnya current ratio, aid- test ratio, curreent 

assets to total assets ratio, current liabilities to total assets ratio dan lain 

sebagainya. 

9. Ratio-ratio laporan Rugi & Laba (income statement ratios), ialah ratio- ratio 

yang disusun dari data yang berasal dari income statement, misalnya gross 

profit margin, net operating margin, operating ratio dan lain sebagainya. 

10. Ratio-ratio antar laporan (Inter-statement ratios), ialah ratio-ratio yang 

disusun dari data yang berasal dari neraca dan data lainnya berasal dari income 

statement, misalnya assets turnover, inventory turnover, receivables turnover 

dan lain sebagainya. 

Ada pula penulis yang menggunakan istilah “financial ratios” untuk ratio- 

ratio neraca, “operating ratios” untuk ratio-ratio laporan rugi & laba dan 

“financial operating ratios” untuk ratio-ratio antar laporan. 
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Ada pula yang mengelompokan ratio-ratio daalam ratio-ratio likwiditas, 

ratio-ratio leverage, ratio-ratio aktivitas dan ratio-ratio profitibilitas. 

Ratio likwiditas adalah ratio-ratio yang ddimaksudkan untuk mengukur likwiditas 

perusahaan (current ratio, acid test ratio). 

Ratio Leverage adalah ratio-ratio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai 

berapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang (Debt to total assets ratio. 

Net worth to debt ratio dan lain sebagainya). 

Ratio-ratio Aktivitas, yaitu ratio-ratio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai 

seberapa besar effektivitas perusahaan dalam mengerjakan aumber-sumber 

dananya (inverntory turnover, average collection period dan lain sebagainya). 

Ratio-ratio profitibilitas, yaitu ratio-ratio yang menunjukan hasil akhir dari 

sejumlah kebijaksanaan daan keputusan-keputusan (Profit margin on sales, Return 

on total assets,return on net worth dan lain sebagainya). 

Tidak seperti neraca, laporan rugi-laba tersebut memperlihatkan operasi 

perusahaan selama satu periode, seperti satu tahun, satu kuatral, atau satu bulan. 

Pada pokoknya, laporan rugi-laba dibuat untuk meringkas penghasilannya dan 

biaya-biaya perusahaan selama satu periode. Biaya dimasukan ke dalam laporan 

rugi-laba untuk mengurangkan penghasilan, sehingga selisihnya dapat berupa 

laba bersih (positif) atau rugi (negative). Jadi, persamaan untuk laporan rugi-laba 

adalah : 

 

PENGHASILAN – BIAYA = LABA BERSIH (atau RUGI) 
 

1. Penghasilan 

Penghasilan perusahaan dapat diperoleh dari penjualan total kepada para pembeli 

selama periode bersangkutan. Jadi, penjualan ini merupakan sumber penghasilan 

utama bagi perusahaan. Penjualan bersih dapat diperoleh dari sumber lain, yaitu 

dari laba penjualan aktiva tetap, sewa yang diterimaa, dan bunga yang diterima. 

2. Biaya 

Pengertian biaya di sini mencakup semua pengeluaran yang dilakukan oleh 

perusahaan. Pada garis besarnya, macam- macam biaya yang termasuk di 
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dalamnya adalah : 

a. Biaya produksi barang untuk dijual atau disebut harga pokok penjualan. 

b. Biaya penjualan dan administrasi, seperti : biaya periklanan, komisi penjualan, 

gaji kepala kantor, sewa dansebagainya. 

c. Selain biaya-biaya tersebut, masih terdapat pengeluaran lain yang akan 

mengurangi laba usaha, yaitu rugi penjualan aktiva tetap, dan pajak penghasilan. 
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Untuk nomor 2b sering disebut biaya operasi, sedangkan untuk nomor 2c sering disebut 

nonoperasi atau pengeluaran bukan untuk usaha. Biasanya biaya operasi merupakan satu 

pos untuk melengkapi informasi tentang kegiatan perusahaan. 

Masih ada satu pos lagi yang belum disinggung dalam pembahasan di muka, 

yaitu : penyusutan. Pada dasarnya, penyusutan aktiva tetap tidak dimasukkan 

sebagai biaya tetapi dipakai untuk mengurangi laba kotor. Dengan demikian, 

semakin besar jumlah penyusutan yang ditetapkan, semakin kecil pula laba 

bersih yang diterima oleh perusahaan. 

3. Laba Bersih 

Pada pokoknya, laba bersih ini dapat diperoleh dari seluruh penghasilan 

dikurangi seluruh biaya. Besarnya laba bersih yang dapat dicaapai akan menjadi 

ukuran sukses bagi sebuah perusahaan. Di lain pihak, kelemahan perusahaan 

akan kelihatan dengan adanya kerugian selama satu periode. 

Laporan rugi-laba untuk perusahaan besar, pada prinsipnya sama dengan laporan 

rugi-laba untuk perusahaan kecil. Hanya saja beberapa pos memerlukan 

pengetahuan lebih lanjut dari segi akuntansi untuk mengetahuinya, seperti 

penyusutan. 

 

– laba untuk perusahaan jasa, seperti dokter dan biro perjalanan, 

agak berbeda dengan perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. 

Perusahaan jasa tidak menjual barang-barang. Oleh karena itu, harga pokok 

penjualan tidak terdapat dalam laporan rugi – laba. Untuk mengganti “penjualan” 

dipakai istilah “penghasilan”. 
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Contoh Laporan  
 

PT MULTIMEDIA DWINET 

Laporan Rugi-Laba 31 Desember 2018 

 
Penghasilan 

Biaya Operasi 

Rp 960.000 

Sewa ruangan Rp 60.000 

Gaji petugas Rp 240. 000 

Perlengkapan praktek Rp 25.000 

Pemeliharaan ruangan Rp 15.000 

Pemeliharaan Komputer Rp 100. 000 

Biaya lain-lain Rp 30.000 

 

Jumlah biaya operasi Rp 470.000,00 

Penghasilan bersih Rp 490.000,00 

 

3. Laporan perubahan Posisi Keuangan 

laporan keuangan yang ketiga disebut laporan perubahan posisi keuangan 

atau laporan aliran dana, atau disebut juga laporan sumber dan penggunaan dana. 

Laporan tersebut dapat dimasukan sebagai pelengkap dalam laporan keuangan. 

Seperti ditunjukkan dimuka, neraca itu memperlihatkan keadaan keuangan 

dari sebuah perusahaan pada suatu saat, atau merupakan gambaran tentang aktiva, 

utang, dan modal sendiri pada saat tertentu. Jika kita membandingkan neraca pada 

periode yang sedang berjalan (juga disebut periode fiscal) dengan neraca pada 

periode yang lampau, kita akan memperoleh kesimpulan tentang perubahan 

kondisi keuangan perusahaan. Dengan demikian, kita dapat mengetahui sebab- 

sebab adanya perubahan dalam neraca secara berturut-turut. 

Adapun tujuan dari laporan perubahan posisi keuangan ini terutama adalah 

untuk memberikan informasi tentang perubahan aktiva lancar dan utang lancer. 

Jadi, titik berat dari laporan ini adalah pada 
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sumber dan penggunaan modal kerja untuk satu periode. Pengertian modal kerja 

ada dua macam, yaitu: 

Modal kerja bruto, ditunjukan sebagai jumlah dari seluruh aktiva lancer. 

Modal kerja neto, (modal kerja) ditunjukan sebagai selisih antara aktiva 

lancar dengan utang lancar. 

Untuk perusahaan “ABC” modal kerja netto berjumlah Rp. 9.600,00. yang 

diperoleh dari aktiva lancar sebesar Rp. 17.600,00. dikurang dengan utang 

lancar sebesar Rp. 8.000,00. dapat tersisa apabila perusahaan membayar 

semua utang lancarnya. 

1. Cara meningkatkan modal kerja 

Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, modal kerjanya dapat 

ditingkatkan. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya adalah : 

b. melakukan kegiatan yang menguntungkan 

c. menjual aktiva tetap, seperti; bangunan, peralatan 

d. mencari pinjaman jangka panjang 

e. menjual saham tambahan. 

2. Cara menurunkan modal kerja 

Di lain pihak, modal kerja juga dapat diturunkan dengan cara: 

a. Menyerap rugi operasi 

b. Membeli aktiva tetap, seperti peralatan 

c. Pembayaran kembali utang jangka panjang 

d. Pembelian kembali saham-saham 

e. Pembayaran deviden kepada para pemegang saham 
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Laba Usaha merupakan tujuan setiap perusahaan, sehingga mampu meningkatkan modal kerja 

 
3. Teknik Pengembangan Perusahaan 

Pengembangan usaha bisa dilakukan dengan beberapa teknik diantaranya : 

(1) Perluasan Skala Usaha 

(2) Perluasan Cakupan Usaha 

(3) Perluasan dengan Kerjasama, Penggabungan dan Ekspansi Baru. 

1) Pengembangan Perusahaan dengan Perluasan Skala Usaha 
Pengembangan perusahaan dengan perluasan skala usaha bisa dilakukan dengan skala produksi 

(kapasitas produksi), tenaga kerja, teknologi, lokasi usaha, dan sistem distribusi serta jaringan 

usaha. Penambahan skala usaha bias dilakukan dengan menambah kapasitas mesin dan 

kapasitas tenaga kerja, serta tambahan jumlah modal untuk investasi. Jadi, untuk menambah 

skala produksi harus ditambah factor- faktor produksinya seperti modal, tenaga kerja, 

bahan  baku dan kemungkinan  pemasarannya. Sebelah memperluas 

produksi, harus diperhatikan prospek  pemasarannya. Misalnya; siapa yang 
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memerlukan, berapa jumlahnya, kapan membutuhkan dan dimana serta bagaimana cara 

mendistribusikannya. 

Pengembangan skala usaha juga bias dilakukan dengan menambah jenis- 

jenis barang atau jasa yang akan dihasilkannya atau diusahakannya. 

Pengembangan usaha bisa dilakukan hanya apabila akan menurunkan biaya 

jangka panjang, sehingga akan menaikan skala ekonomi yang tinggi. Sebaliknya, 

bila peningkatan skala usaha hanya akan meningkatkan biaya, maka 

pengembangan skala usaha tidak baik untuk dilakukan. Jadi, peningkatan skala 

usaha hanya bisa dilakukan dengan cara peningkatan output menurunkan biaya 

rata-rata jangka panjang. Teknik pengembangan skala usaha sangat tergantung 

juga pada produktivitas faktor-faktor produksi seperti produktivitas tenaga kerja, 

dan produktivitas modal. Oleh sebab itu, perluasan skala usaha harus dilihat dari 

aspek: 

(1) Produktivitas modal dan tenaga kerja; 

(2) biaya tetap dan biaya variable; 

(3) biaya rata; dan 

(4) skala produksi yang paling menguntungkan. 

Pengembangan skala usaha bisa juga dilakukan dengan menambah lokasi 

usaha di tempat lain, di kota lain, dan di Negara lain. Misalnya, perusahaan- 

perusahaan mobil dan perusahaan elektronik Jepang yang sudah menguasai 

pasaran-pasaran dunia, seperti PT. Toyota Astra. Begitu pula perusahaan makanan 

dan minuman Amerika Serikat, seperti KFC, McDonald, Cocacola, Pepsi dan lain 

sebagainya. Dunia jasa seperti perbankan dan perusahaan jasa angkutan juga 

sudah meluas melewati batas Negara, misalnya PT. Bank Asing yang ada di 

Indonesia, Maskapai Penerbangan Asing yang ada di Indonesia dan Maskapai 

penerbangan Indonesia yang ada di Negara lain. 
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Apabila pengembangan sakala usaha sudah mencapai tingkat yang paling 

optimum, maka pengembangan produksi atau skala usaha tidak boleh terus 

dikembangkan, tetapi ada yang masih bisa dilakukan yaitu dengan menambah 

cakupan usaha. 

 

2) Pengembangan Usaha Dengan Menambah Cakupan Usaha 

Pengembangan usaha dengan menambah cakupan usaha bisa dilakukan 

dengan mengembangkan jenis usaha baru dan wilayah usaha baru, serta jenis 

produk barang dan jasa baru yang bervariasi jenisnya. Pengembangan cakupan 

usaha baru sering juga dinamakan diversifikasi usaha. Bahkan akhir-akhir ini 

diversifikasi usaha dilakukan pada suatu bidang saja, misalnya dibidang pertanian 

disebut agroindustri, aggrowisata, aggrobisnis, dan macam-macam diversifikasi 

lainnya. Dibidang jasa diversifikasi usaha juga dilakukan, misalnya usaha as 

angkutan kota diperluas dengan jasa angkutan pariwisata, jasa pendidikan di 

Indonesia, usaha join venture merupakan bentuk kerja sama antara perusahaan 

domestic dan perusahaan asing. Pemerintah berwengang untuk mengetahui dan 

menyetujui perjanjian umum dan khusus antar pihak yang berjoin venture. Proses 

terjadinya join venture dilakukan dengan perantara perwakilan perusahaan asing 

dn konsultan-konsultan. Berikut adalah proses terjadinya join venture. 

 

AGEN TUNGGAL 

 

PABRIK-PABRIK DISTRIBUTOR 

Merk Luar Negeri 

 

LAIN-LAIN 

Gambar 4 : Proses Terjadinya Join Venture 
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(1) Trust 

Adalah suatu bentuk organisasi perusahaan yang didirikan untuk 

menghindari kerugian masing-masing anggota dan memperbesar keuntungan 

perusahaan. Trust dibentuk dengan menggabungkan bebrapa perusahaan (merger) 

menjadi satu dan masing-masing perusahaan yang bergabung telah melebur diri 

atau fusi, sehingga gabungan dari perusahaan-perusahaan tersebut menjadi sebuah 

perusahaan besar. Seluruh kekayaan lama dipindahkan ke perusahaan baru. Trust 

dapat mengeluarkan saham dan obligasi. 

(2) Holding Company 

Sebuah perusahaan yang kondisi keuangannya kuat dapat memiliki 

perusahaan lain dengan cara membeli saham-sahamnya. Bentuk semacam itu 

disebut holding company. Perusahaan yang saham-sahamnya telah dibeli tidak 

lagi memiliki kekuasaan apa-apa, semua kebijakan ditentukan oleh holding 

company. Jadi, telah terjadi pengambilalihan kekayaan maupun kekuasaan dari 

perusahaan tersebut kepada holding company. 

(3) Kartel 

Hampir sama dengan sindikat. Kartel merupakan persekutuan antara 

beberapa perusahaan sejenis di bawah suatu perjanjian tertentu. Masing-masing 

perusahaan tetap berdiri sendiri, memiliki kedudukan sama, dan sewaktu-waktu 

dapat membatalkan perjanjiannya yang telah disetujui bilamana diinginkan. 

Mereka terikat pada semua perjanjian, tetapi di luar itu mereka bebas. Ada 

beberapa jenis kartel, sebagai berikut. 
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(1) Kartel Daerah, yaitu masing-masing perusahaan untuk membagi daerah 

pemasaran yang boleh dikuasainya. Salah satu perusahaan tidak boleh 

menjual barangnya ke daerah lain. 

(2) Kartel Produksi, yaitu perusahaan mengadakan perjanjian untuk menentukan 

luas produksi masing-masing. 

(3) Kartel Kondisi, yaitu perjanjian yang mengatur syarat-syarat penjualan 

termasuk syarat penyerahan barang, tempat, penjualan, penjualan tunai dan 

kredit, pemberian potongan dan sebagainya. 

(4) Kartel Pembagian Laba, yaitu perjanjian dalam menentukan besarnya laba 

yang diterima oleh masing-masing anggota. Laba dibagi berdasarkan 

besarnya volume penjualan yang dicapai oleh nasing- masing anggota. 

(5) Kartel Harga, yaitu perjanjian yang diadakan untuk menentukan harga 

minimum dari barang-barang yang dijual, sehingga bentuk ini dapat 

mengurangi persaingan harga di antara para anggota. 

 

c. RANGKUMAN 

1. Beberapa jenis laporan dapat Diperoleh secara harian, bulanan, triwulan 

ataupun tahunan. Banyak wirausaha berpendapat bahwa informasi yang 

diperlukan untuk manajemen dapat diperoleh dari laporan rugi-laba yang 

dipersiapkan untuk pejabat pemerintah dan perpajakan sekali setahun. 

2. Laporan keuangan ada dua macam, yaitu yang pertama (neraca dan 

laporan rugi-laba), sangat penting bagi perusahaan, dan laporan inilah 

yang banyak dibicarakan. Sedangkan laporan kedua (laporan perubahan 

keuangan) umumnya diperlukan bagi para pemegang saham atau pemilik. 

3. Pengembangan usaha bisa dilakukan dengan beberapa teknik diantaranya : 



E-BOOK PKK MM |KUR. TERINTEGRASI 

Rev : 02 No. : F.02.55 68 

 

 

 

 

 

 

1. Perluasan Skala Usaha 

2. Perluasan Cakupan Usaha 

3. Perluasan dengan Kerjasama, Penggabungan dan Ekspansi Baru. 

4. Pengembangan perusahaan dengan perluasan skala usaha bisa dilakukan 

dengan skala produksi (kapasitas produksi), tenaga kerja, teknologi, lokasi 

usaha, dan sistem distribusi serta jaringanusaha. 

5. Pengembangan usaha dengan menambah cakupan usaha bisa dilakukan 

dengan mengembangkan jenis usaha baru dan wilayah usaha baru, serta 

jenis produk barang dan jasa baru yang bervariasi jenisnya. 

6. Trust, adalah suatu bentuk organisasi perusahaan yang didirikan untuk 

menghindari kerugian masing-masing anggota dan memperbesar 

keuntungan perusahaan. 

7. Holding Company, adalah sebuah perusahaan yang kondisi keuangannya 

kuat dapat memiliki perusahaan lain dengan cara membeli saham- 

sahamnya. 

8. Sindikat, adalah kerjasama antar beberapa orang untuk melaksanakan 

proyek khusus di bawah satu perjanjian. 

 

d. Tugas 

Buatlah laporan manajemen dan laopran keuangan dari praktek lapangan 

atau studi lapangan yang harus anda lakukan dan bandingkan dengan uraian pada 

modul ini. 

 

e. Evaluasi 

1) Instrumen Penilaian 

Untuk melihat kompetensi anda, dapat dilakukan dengan menjawab 

instrument test jawaban terbuka dan test objektif sebagai berikut: 



E-BOOK PKK MM |KUR. TERINTEGRASI 

Rev : 02 No. : F.02.55 69 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Coba apa saja yang harus anda laporkan dalam menjalankan kegiatan 

usaha itu? (20) 

2. Jelaskan bagaimana teknik pengembangan usaha dengan cara kerjasama? 

(30) 

3. Dengan cara apakah pengembangan perusahaan dengan perluasan skala 

usaha dilakukan ? (25) 

4. Sebutkan dan jelaskan macam-macam kartel ! (25) 

 

B. Kunci Jawaban: 

1. Membuat laporan kegiatan manajemen dan laporan keuangan. 

2. Dilakukan dengan kerjasama usaha misalnya kartel   atau 

penggabungan dan peleburan perusahaan-perusahaan. 

3. Pengembangan perusahaan dengan perluasan skala usaha bisa dilakukan 

dengan skala produksi (kapasitas produksi), tenaga kerja, teknologi, lokasi 

usaha, dan sistem distribusi serta jaringan usaha. Penambahan skala usaha 

bias dilakukan dengan menambah kapasitas mesin dan kapasitas tenaga 

kerja, serta tambahan jumlah modal untuk investasi 

4. Ada beberapa jenis kartel, yaitu: 

a. Kartel Daerah, yaitu masing-masing perusahaan untuk membagi 

daerah pemasaran yang boleh dikuasainya. Salah satu perusahaan 

tidak boleh menjual barangnya ke daerah lain. 

b. Kartel Produksi, yaitu perusahaan mengadakan perjanjian untuk 

menentukan luas produksi masing-masing. 

c. Kartel Kondisi, yaitu perjanjian yang mengatur syarat-syarat 

penjualan termasuk syarat penyerahan barang, tempat, penjualan, 

penjualan tunai dan kredit, pemberian potongan dan sebagainya. 
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d. Kartel Pembagian Laba, yaitu perjanjian dalam menentukan 

besarnya laba yang diterima oleh masing-masing anggota. Laba 

dibagi berdasarkan besarnya volume penjualan yang dicapai oleh 

nasing-masing anggota. 

 

3) Kriteria Penilaian 

Cocokanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes. Hitunglah 

jawaban Anda yang benar, jumlah skor keseluruhan 100, kemudian gunakan 

rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi 

Belajar pada Modul 20. 

Rumus 

Tingkat Penguasaan = Jumlah jawaban anda yang benar x 100% 

100 

Arti tingkat pemahaman Anda 

90% - 100% = amat baik dan sangat berhasil 

 
80% - 89% = baik dan berhasil 

70% - 79% = kurang berhasil 

- 69% = tidak berhasil 

Tingkat kelulusan bisa dicapai bila anda bisa menjawab 80% dari soal-soal 

di atas. Kurang dari standar di atas anda dianggap remedial dan harus mengulang 

mempelajari modul ini. 
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Rangkuman Pengukuran, penilaian dan evaluasi 

 
 Pengukuran 

 

Esensi dari pengukuran adalah kuantifikasi / penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan 
individu menurut aturan-aturan tertentu. Keadaan individu ini bisa berupa kemampuan afektif 

dan psikomotorik, pengukuran ini dapat dilakukan dengan tes maupaun non tes. 

 
Dalam proses pembelajaran guru juga melakukan pengukuran terhadap proses dan hasil 

belajar yang berupa angka-angka yang mencerminkan capaian, proses dan hasil belajar. 

 
 Penilaian (assesmen) 

 

Assesmen secara umum dapat diartikan sebagai prosen untuk mendapatkan informasi dalam 

bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa baik 

menyangkut kurikulum, program pembelajaran,iklim sekolah, maupun kebijakan sekolah. 

 
Penilaian secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pengukuran dan non pengukuran dan 

non pengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu . 

 
Penilaian juga dapat diartikan sebagai kegiatan penafsiran data hasil pengukuran berdasarkan 
kriteria maupun aturan-aturan tertentu. 

 
Penilaian dalam program pembelajaran merupakan salah satu kegiatan untuk menilai tingkat 

pencapaian kurikulum dan berhasilnya proses pembelajaran, penilaian dalam konteks hasil 

belajar diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran, tentang kecakapan yang 

dimiliki oleh siswa setelah mengikuti beberapa pelajaran. 

 
 Evaluasi 

 

Menurut bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa inggris evaluation yang artinya penilaian atau 

penaksiran (john M. Echois dan Hasan Shadily). Sedangkan menurut istilah evaluasi merupakan 

kegiatan yang terencana untuk mengetahui kedaan suatu objek dengan menggunakan instrumen 

dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. 

 
Evaluasi juga diartikan sebagai suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan 

informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan (mehrens dan 

lehman). 
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Dari tiga pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa antara ketiganya saling berhubungan dimana 
ketika dilakukan pengukuran maka akan ditemukan penilaian dan dari penilaian itu maka akan 
terbentuklah sebuah evaluas. 

 
Jadi untuk melakukan evaluasi dalam suatu pembelajaran tim evaluator terlebih dahulu 
melakukan Pengukuran dan penilaian terhadap peserta didik baik dengan instrumen tes maupun 

non tes lalu di analisa maka akan bisa disimpulkan hal-hal apa saja yang perlu di evalusi. 
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W.S Winkel (1996:53) mengatakan, bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungannya, yang menghasilkan perubahan- 

perubahan, pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap, serta perubahan itu bersifat 

secara relatif konstan dan tetap. Sedangkan yang dimaksud motivasi belajar adalah keinginan 

yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan dan mengarahkan sikap dan perilaku individu 

untuk belajar.”Mario Teguh” W.S Winkel (1996:53) 

 

 

 

 
 

 

Motivasi 
Belajar merupakan proses dasar dari perkembangan hidup manusia, dengan belajar 

manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya 

berkembang. Semua aktivitas dan prestasi hidup manusia tidak lain adalah hasil dari belajar, 

karena seseorang hidup dan bekerja menurut apa yang telah dipelajari. Belajar itu bukan hanya 

sekedar pengalaman, belajar adalah suatu proses, bukan suatu hasil. Oleh karena itu, belajar 

berlangsung aktif dan integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai 

hasil. 
 

 

Man Jadda Wajada 

  Barang Siapa Bersungguh-Sungguh  
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VERIFIKASI BUKU PENDAMPING SISWA 
 

 

Mata Pelajaran  : Produk Kreatif & Kewirausahaan 

Kompetensi  Keahlian : MM 

Kelas   : XII ( Dua belas ) 

Nama Penyusun  : Lilik Dwi A, S.Kom 
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KOMPONEN 

KESESUAIAN 

(√) SARAN PERBAIKAN 

S TS 

Kelas  
   

Kata Pengantar 
   

Daftar Isi 
   

Isi/Materi    

Daftar Pustaka 
   

 

*) SS  : Sangat Setuju 

       S  : Setuju 

     TS  : Tidak Setuju 

 

 

 

Mengetahui,       Jakarta , 8 Juli 2020  

Waka Bid. Kurikulum      Penyusun 

 

 

 

 

NOVI DWI INDARINI, S.Si, M.Pd    LILIK DWIA,S.Kom 
NRP. 04.0805       NRP. 12.1082
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